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1. Мета дисципліни – надати базові знання студентам магістратури з меліоративної 

радіогідроекології щодо принципів та екологічних вимог до застосування зрошення на 

родючих ґрунтах, проведення еколого-меліоративного моніторингу, можливих змін 

гідрогеологічних умов при зрошенні, заходів з подолання негативних наслідків зрошення, 

прогнозування гідрогеолого-меліоративної обстановки. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з меліоративної гідрогеології. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референт : 

Студенти отримують знання щодо чинників та проявів впливу зрошення на стан 
ґрунтів та гідрогеологічні умови зрошуваних масивів; засвоюють вимоги до якості 
поливної води, складу еколого-меліоративних досліджень, принципів дотримання 
екологічних вимог при зрошенні земель.  

4. Завдання: 

- закласти здатності щодо виявлення зв’язку між станом ґрунтів та змінами 

гідрогеологічних умов і характером та видами зрошувальних меліорацій,  

- оволодіти методами еколого-меліоративних досліджень під час проведення 

моніторингу зрошуваних земель. 

5. Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 2 3 4 5 

1.1 Причини негативних наслідків, що виникають 

при зрошенні. Приклади недоцільного 

використання зрошення та його шкідливого 

впливу на екологічний стан територій. 

Лекція, практична 
робота, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.2 Прояви небезпечних процесів на зрошуваних 

територіях. Принципи екологічного 

застосування зрошення. 

Лекція, практична 
роботи, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

1.3 Засоби виявлення негативних процесів при 

зрошенні. Методика еколого-меліоративного 

моніторингу. 

Лекція, практичні 
роботи, самост. 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

1.4. Основи меліоративної радіогідроекології Лекція, практична 
робота, самост. 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

2.1 Виявляти зв’язок між негативними процесами 

та видом, характером і якістю виконуваних 

зрошувальних меліорацій 

лекція, практична 
робота, самост. 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.2 Оцінювати та прогнозувати еколого-

меліоративний стан зрошуваних земель. 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.3 Визначати швидкість просування та 

накопичення забруднюючих речовин в 

ґрунтах під впливом зрошення, коефіцієнти 

накопичення в сільськогосподарських 

культурах 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 15% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 
ефективного вирішення поставленої задачі 

практична робота --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за  рішення частини 
спільної задачі 

практична робота --/- до 5% 
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Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом 1: «Формування екологічних засад зрошення на основі 

вивчення його впливу на стан зрошуваних земель» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота за розділом 2: «Основи меліоративної радіогідроекології» – 15 балів 
(рубіжна оцінка 9 балів) 

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмово-усного заліку: максимальна оцінка 20 балів, 

рубіжна оцінка 12 балів. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. Результати 

навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Загальна оцінка 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру та підсумкового 

оцінювання, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру 

та балів отриманих в результаті підсумкового оцінювання у формі заліку. 

 Семестрова кількість 
балів 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль передбачає: виконання 5 практичних робіт (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 
письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 
заліку з додатковими усними запитаннями. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва теми Кількість годин 

лекції практичні  С/Р 

Розділ І. Меліоративна гідрогеологія зрошувального та осушувального землеробства 

1 Тема 1. Еволюція формування екологічних пріоритетів 

у зрошувальному землеробстві. 
4  10 

2 Тема 2. Небезпечні процеси на зрошуваних територіях. 4 2 12 

3 Тема 3. Принципи екологічного застосування 

зрошення. Способи ресурсозберігаючого заощадливого 

зрошення. 

4  6 

4 Тема 4. Методи еколого-меліоративних досліджень. 

Діагностика, оцінка і прогнозування. 
6 4 10 

Контрольна робота    2** 
Розділ ІІ. Основи меліоративної радіогідроекології 

5 Тема 5. Міграція та перерозподіл радіонуклідів під 

впливом зрошення. 
4 2 14 

6 Тема 6. Система радіоекологічної оцінки зрошуваних 

угідь. 
4  14 

7 Тема 7. Формування доз опромінювання населення від 

продукції зрошуваної забрудненими радіонуклідами 

водами. Способи мінімізації забруднення зрошуваної 

продукції. 

2 2 14 

            Контрольна  робота   2** 
Всього 28 10 80 

Загальний обсяг 120  год., у тому числі :  

Лекцій – 28 год.,  

Практичних – 10 год., 

Консультації – 2 год., 

Самостійна робота – 80 год. 

** Контрольні роботи виконуються за рахунок годин, відведених на самостійну 

роботу.  
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