
Дисципліна Рекультивація з основами маркшейдерії 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Рекультивація з основами маркшейдерії» охоплює 

здобуття теоретичних  знань і набуття практичних навичок 

необхідних для розробки технології  і проведення розрахунків з 

гірничо-технічної та біологічної рекультивації. 

Що буде вивчатися Визначення поняття рекультивації земель, види робіт. Основні 

положення про рекультивацію земель, порушення при розробці 

родовищ корисних копалин і торфу, проведення 

геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

На сьогодні питання захисту і покращення стану грунтів є дуже 

важливим. В умовах переходу всіх галузей на засади сталого 

розвитку важливого значення набуває розробка і впровадження 

ґрунтозахисних механізмів що є новими для України. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

-Знати теоретичні основи геодезії, вищої та інженерної геодезії, 

топографічного і тематичного картографування, складання та 

оновлення карт, дистанційного зондування Землі та 

фотограмметрії, землеустрою, оцінювання нерухомості і 

земельного кадастру 

- Знати нормативно-правові засади забезпечення питань 

раціонального використання, охорони, обліку та оцінки земель 

на національному, регіональному, локальному і господарському 

рівнях, процедур державної реєстрації земельних ділянок, інших 

об’єктів нерухомості та обмежень у їх використанні 

-Застосовувати методи і технології створення державних 

геодезичних мереж та спеціальних інженерно-геодезичних 

мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-

геодезичних вимірювань для вишукування, проектування, 

зведення і експлуатації інженерних споруд, громадських, 

промислових та сільськогосподарських комплексів з 

використанням сучасних наземних і аерокосмічних методів 

-Використовувати геодезичне і фотограмметричне обладнання і 

технології, методи математичного оброблення геодезичних і 

фотограмметричних вимірювань 

-Використовувати методи і технології землевпорядного 

проектування, територіального та господарського землеустрою, 

планування використання та охорони земель, кадастрових 

знімань та ведення державного земельного кадастру  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- Знання та розуміння області геодезії та землеустрою 

- Здатність використання інформаційних технологій 

- Прагнення до збереження природного навколишнього 

середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства  

-Здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і 

землеустрою 

- Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 

дослідження в галузі геодезії та землеустрою 

-Здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, 

навігаційне, геоінформаційне та фотограмметричне програмне 



забезпечення та обладнання 

-Здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на 

теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері 

геодезії та землеустрою 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і 

посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, он-лайн консультування. 
 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

екзамен 

 

 

 


