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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 

Гідротехнічні меліорації покращують природні угіддя, що веде до 

підвищення продуктивності існуючих лісонасаджень та до вирощування 

захисних лісонасаджень, особливо в посушливих регіонах країни. Основним 

завданням курсу є вивчення регулювання водно-повітряного режиму ґрунтів 

шляхом використання різних видів зрошувальних і осушувальних систем, 

основ їх проектування, експлуатації та догляду за ними. Гідротехнічні 

меліорації лісових земель мають своїм завданням правильну організацію 

водного господарства і використання всіх водних ресурсів на території 

лісогосподарських підприємств. 

 

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є теоретична і практична 

підготовка фахівців лісогосподарського профілю з проектування 

зрошувальних, осушувальних систем, малих штучних споруд на них, а також 

основних положень та прийомів розсолення засолених ґрунтів.  

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має набути або 

розширити наступні загальні (КЗ) та фахові (КФ) компетентності, передбачені 

освітньою програмою спеціальності 205 – Лісове господарство: 

Загальні компетентності: 

ЗК8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.  

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 
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Фахові компетентності: 

ФК3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу 

біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх 

математичного моделювання.  

ФК6. Здатність вибрати типове обладнання  та інструменти для 

вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну 

ефективність його виконання.  

ФК9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, 

положення, інструкції та інші документи.  

ФК11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи  з 

організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх 

біологічної стійкості, ощадливого,  на екологічних засадах, використання 

лісових ресурсів.  

ФК12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як 

унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста 

відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному 

і глобальному рівнях. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

В результаті засвоєння матеріалу, передбаченого програмою курсу, 

здобувач вищої освіти буде знати теоретичні основи гідротехнічних 

меліорацій; причини, що спричиняють надмірне зволоження земель; вплив 

осушення на ґрунт, ріст і продуктивність насаджень; фактори, що впливають 

на норму осушення; основні способи зрошувальних і осушувальних 

меліорацій; технологію закладання дренажних систем; елементи зрошувальної 

системи та режим зрошення. 

Крім того, здобувач вищої освіти набуде навичок правильного 

використання водних ресурсів на підприємствах лісового господарства та в 

лісорозсадниках; проектування нескладних осушувальних та зрошувальних 

систем; виконання будівництва нескладних меліоративних систем, малих 

гідротехнічних споруд, ставків і приймання виконаних робіт; регулювання 

водного режиму ґрунту в необхідних межах; правильної експлуатації 

осушувальної та зрошувальної системи. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені 

освітньою програмою: 

ПРН2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.  

ПРН3. Проводити літературний пошук українською та іноземними 

мовою і аналізувати отриману інформацію.  

ПРН4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та 

професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення 

лісового господарства. 



ПРН5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку 

лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського 

господарства для вирішення завдань професійної діяльності. 

ПРН6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, 

інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, 

технічних та технологічних можливостей.  

ПРН7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення 

лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для 

забезпечення ефективної виробничої діяльності.  

ПРН8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського 

господарства відповідно до встановлених вимог.  

ПРН12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення 

лісового господарства відповідно до чинних вимог.  

ПРН14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, 

удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.  

ПРН15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та 

забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до 

природи  лісівництва.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Години 

(лекц./ 

практ.) 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 
Результати навчання 

2/- 

Тема 1. Основні 

відомості про ме-

ліорацію, гідро-

логію, гідроге-

ологію та агро-

метеорологію. 

- Знати меліорацію як засіб 

покращення природних умов та 

підвищення продуктивності 

сільського господарства; при-

родні умови території та потреба 

її в меліорації. 

2/2 

Тема 2. Водно-

фізичні власти-

вості ґрунтів. 

Розміщення осушуваль-

ної системи відкритих 

каналів на плані. 

Знати агрофізичні властивості 

меліорованих ґрунтів; форми 

води в ґрунті; водні властивості 

меліорованих ґрунтів. 

2/2 

Тема 3. Загальні 

відомості про 

осушення. 

Розрахунок основних 

параметрів каналів 

осушувальної системи та 

їх вертикальна ув’язка. 

Знати причини перезволоження 

та типи земель, які вимагають 

осушення; типи водного жив-

лення; методи та способи 

осушення. 

2/2 

Тема 4. Осушен-

ня лісових зе-

мель відкритими 

каналами. 

Гідравлічні розрахунки 

магістрального каналу. 

Знати осушувальні системи та їх 

класифікацію; загальні прин-

ципи проектування регулюючої 

осушувальної мережі. 

2/2 

Тема 5. Розра-

хунок попереч-

ного перерізу 

каналів. 

Проектування інженер-
них споруд на осу-
шувальній системі. 

Знати гідравлічний розрахунок 

меліоративного каналу; основні 

принципи, особливості та умо-

ви гідравлічного розрахунку 

меліоративного каналу. 



2/2 

Тема 6. Осушен-

ня горизонталь-

ним дренажем. 

Технологія проведення 
культуртехнічних робіт 
на осушеній території. 

Знати розміщення і конструкцію 

осушувальних проводящих ка-

налів; розрахунок проводящих 

осушувальних каналів. 

1/1 

Тема 7. Осушу-

вально-зволожу-

вальна система та 

спеціальні спо-

соби осушення.. 

Розрахунок параметрів 

водозатримувальних ва-

лів. 

Знати осушувально-зволожу-

вальні системи; осушення з 

механічним відкачуванням води 

(польдерні системи). 

1/1 

Тема 8. Культур-

технічні заходи 

на осушених зе-

млях. 

Знати поняття про культур-

технічні заходи, їх види та 

значення в освоєнні осушених 

земель. 

2/2 

Тема 9. Гідро-

технічні проти-

ерозійні заходи. 

Розрахунок параметрів 

водоскидних споруд. 

Знати конструкцію валів-терас з 

широкою основою; водозатри-

мувальних валів із широким 

гребнем; вершинних яружних 

водоскидних споруд; донних 

загат і гребель. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів) 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в онлайн 

формі за погодженням із дирекцією інституту) 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Поточний контроль за модулями 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни  

Форма контролю та кількість балів  
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Змістовий модуль 1. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 2. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

Змістовий модуль 3. 0-5 0-5 0-5 0-5 0-20 

 

Модульний контроль 

Модуль за тематичним 

планом дисципліни 

Вид контролю та кількість балів 

Теоретичне питання 

П
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Змістовий модуль 1. 0-30 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 2. 0-10 0-10 0-10 0-50 0-20 0-100 

Змістовий модуль 3. 0-10 0-10 0-10 0-50 0-20 0-100 

Зважена семестрова 

оцінка 

- - - 0-100 

Навчальна робота 60 

Екзамен 40 

Всього за курс 100 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 


