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Мета дисципліни – надати базові знання студентам-магістрам з гідрогеологічних 

досліджень на меліорованих і прилеглих землях; щодо закономірностей формування режиму 

і балансу ґрунтових вод при осушенні і зрошенні земель; ознайомити із методами 

гідрогеолого-меліоративної зйомки, із принципами розрахунку дренажу, фільтраційних 

втрат, основами гідрогеолого-меліоративного моніторингу, способами, технологіями і 

методами управління та прогнозування гідрогеолого-меліоративної обстановки. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з динаміки підземних вод та вологоперенесення в зоні аерації. 

Анотація навчальної дисципліни / референт : 

Студенти отримують знання щодо закономірностей формування та штучного 
регулювання гідрогеологічних умов на зрошуваних, осушуваних і прилеглих до них землях.  

Завдання: 

-  сформувати практичні навички щодо визначення закономірностей формування 

режиму та балансу ґрунтових вод під впливом зрошення або осушення земель,  

- оволодіти методами гідрогеолого-меліоративної зйомки, районування, прогнозування 

та регулювання режиму ґрунтових вод шляхом застосування дренажу, 

протифільтраційних заходів, вибору раціональних способів поливу тощо. 

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 

1.1 Основні способи та технології 

гідротехнічних меліорацій. Вимоги до 

зрошувальних і осушувальних меліорацій 

лекція, практична 
робота, самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.2 Характер зміни режиму та балансу 

ґрунтових вод при зрошенні та осушенні  

лекція, практична 
робота, самост. навч. 

Контрольна 

робота 
до 5% 

1.3 Критерії оцінки якості поливної води, 

показники гідрогеолого-меліоративного 

стану зрошуваних та осушуваних земель 

лекція, практична 
робота, самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 5% 

1.4 Методи розрахунків дренажу, прогнозування 

змін гідрогеологічних умов на меліорованих 

територіях  

лекція, практична 
робота, самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.5 Методи гідрогеологічних досліджень під час 

гідрогеолого-меліоративної зйомки. 

Принципи гідрогеолого-меліоративного 

районування 

лекція, практична 
робота, самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.1 Визначати показники гідрогеолого-

меліоративного стану земель.  

лекція, практична 
робота, самост. навч. 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.2 Розраховувати поливну та зрошувальну 

норму 

лекція, практична 
робота, самост. навч. 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.3 Розрахувати баланс ґрунтових вод лекція, практична 
робота, самост. навч. 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.4 Виконувати гідрогеологічне та інженерно-

геологічне районування для цілей меліорації 

лекція, практична 
робота, самост. навч. 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.5 Прогнозувати гідрогеолого-меліоративну 

обстановку території  

лекція, практична 
робота, самост. навч. 

Контрольна 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 

ефективного вирішення поставленої задачі 
практична робота --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної відповіда-

льності за  рішення частини спільної задачі 
практична робота --/- до 5% 
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Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання  

дисципліни  

Програмні  

результати навчання 

1.1 

 

 

1.2 1.3 
 

1.4 

 
 

1.5 2.1 
 

2.2 
2.3 

 

2.4 
2.5 

 

3.1 

 

 

4.1 

 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів 

геосфер Землі. 

     + + + + + + + 

Знати сучасні методи дослідження 

Землі та її геосфер, зокрема 

геологічного середовища та підземної 

гідросфери, і вміти їх застосовувати у 

виробничій та науково-дослідницькій 

діяльності. 

+ + + + + + + + + + + + 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студента. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за І розділом – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 
2) Контрольна робота за ІІ розділом – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

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

 

2. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту: максимальна оцінка 

40 балів, рубіжна оцінка 24 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 

іспиту. 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР (підсумкова контрольна 
робота) чи/або іспит 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль передбачає: виконання 6 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 письмово-

усного іспиту. 

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  самост. 

робота 

Розділ І  

Меліоративна гідрогеологія зрошувального та осушувального землеробства 

1 Тема 1. Вступ. Передумови розвитку меліорації у світі 

та на Україні. Проблеми меліоративного освоєння 

земель. Задачі меліоративної гідрогеології. 

2  4 

2 Тема 2. Зрошувальні системи. Способи і режими 

зрошення. Колекторно-дренажна система. 
2  12 

3 Тема 3. Гідрогеологічні умови на зрошуваних масивах. 

Типізація зрошуваних земель.  
2 2 6 

4 Тема 4. Показники оцінки гідрогеолого-меліоративного 

стану зрошуваних земель. Зміни гідрогеологічних та 

інженерно-геологічних умов під впливом зрошення. 

2 2 10 

5 Тема 5. Меліоративна гідрогеологія осушуваних земель. 

Осушувальні та осушувально-зволожуючі системи. 

Основні способи осушення, типи дренажу. 

2 2 10 

Контрольна робота    2** 
Розділ ІІ  

Гідрогеолого-меліоративні дослідження, розрахунки та природоохоронні заходи  

6 Тема 6. Стадії проектування меліоративних систем. 

Методи гідрогеолого-меліоративних спостережень, 

досліджень та прогнозів на стадії пошукових робіт та 

проектування меліоративних систем (гідрогеолого-

меліоративна зйомка). Гідродинамічні розрахунки 

меліоративного дренажу. 

2 4 34 

7 Тема 7. Прогнозування змін гідрогеологічних умов на 

зрошуваних територіях. 
2 4 14 

            Контрольна  робота   2** 
Всього 14 14 90 

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

роботу 

 

Загальний обсяг 120  год., у тому числі :  

Лекцій – 14 год.,  

Практичних – 14 год., 

Консультації – 2 год., 

Самостійна робота – 90 год. 

.  
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