Найменування
дисципліни
Кафедра:
Лектор:

навчальної

Екологічні основи ревіталізації девастованих ландшафтів.

Екологічної безпеки
Викладач, к. с.-г. н. Шуплат Тарас Ігорович
4,0 кредитів / 120 академічних годин, з них:
лекцій – 18 годин,
Обсяг дисципліни:
практичних занять – 26 годин,
самостійної роботи – 76 годин.
• ПР01.Демонструвати
глибоке
знання передових
концептуальних та методологічних основ природничих
наук, що дає можливість переосмислювати
та
поглиблювати науку про навколишнє середовище;
• ПР02.Демонструвати володіння загальнонауковими
концепціями сучасного природознавства;
•ПР04.Формулювати, досліджувати та вирішувати
проблеми екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування із застосуванням наукового
методу пізнання;
• ПР05.Самостійно розробляти інноваційні комплексні
наукові проекти в галузі екології, охорони довкілля та
Результати навчання:
оптимізації природокористування;
• ПР07. Самостійно використовувати сучасне обладнання
для проведення наукових досліджень у сфері екології,
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування;
• ПР09.Доносити зрозуміло і недвозначно професійні
знання, результати власних наукових досліджень,
обґрунтування і висновки як у усній так і письмовій
формі для різної аудиторії, як на національному так і на
міжнародному рівні;
• ПР13.Передбачати та визначати зони небезпечної
екологічної ситуації.
Девастовані ландшафти як наслідки
впливу
виробничих процесів. Категорії девастованих ландшафтів
та ступінь їх трансформації. Несприятливі геофізичні
явища і потоки. Ландшафтно-екологічна
база
Короткий зміст навчальної ревіталізаційних процесів. Рекультиваційні проекти як
складова комплексного відновлення девастованих
програми:
ландшафтів. Фітомеліорація як засіб оптимізації стану
девастованих екосистем. Ревіталізація сильнозмінених
або порушених місцезростання. Ревіталізація дуже
сильнозмінених умов місцезростання.
 Екологія та екологічна безпека;
 Рекультивація земель;
Необхідні базові знання з  Фітомеліорація;
дисциплін (за потреби):
 Ландшафтна екологія;
 Грунтознавство;
 Біотехнології в охороні довкілля.
• проведення усного і письмового опитувань, розрахунків
на практичних заняттях, написання контрольних робіт,
Методи
і
критерії тестування у віртуальному університеті.
• підсумковий контроль (контрольний захід – екзамен):
оцінювання:
усна форма.
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