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Опис дисципліни 

Дисципліна «Основи гідротехнічної меліорації лісових земель» 

спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців 

лісогосподарського профілю з проектування зрошувальних, 

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

положень та прийомів розсолення засолених ґрунтів. Гідротехнічні 

меліорації лісових земель мають своїм завданням правильну організацію 

водного господарства і використання всіх водних ресурсів на території 

лісогосподарських підприємств. 

 

Структура курсу 

 

Години 

(лекц./ 

практ) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

Завдан-

ня 

2/2 1.1. Сучасний стан 

та теоретичні 

основи ГТМ 

лісових земель 

Знати зміст і основні 

завдання гідротехнічної 

меліорації як науки. Значення 

розвитку технічної меліорації 

для України. Перспективи 

розвитку технічної 

меліорації. Основні закони 

гідравліки. Водно-фізичні 

властивості ґрунту. Об’єкти 

осушення та причини їх 

утворення. Типи водного 

Тести, 

питання 



живлення. Вимоги деревних і 

кущових порід до водного 

режиму грунтів.  

 

6/8 1.2. Зрошення 

лісових 

розсадників, 

плантацій і садів. 

Розрізняти види та 

способи зрошення. Вплив 

зрошення на грунт і  врожай. 

Способи визначення 

вологості ґрунту. 

Зрошувальну систему та її 

елементи. Поливну витрату. 

Поверхневе зрошення. Полив 

: затопленням по чеках, по 

борознах, напуском по 

смугах. Технічні засоби 

поверхневого зрошення. 

Дощування і мікрозрошення. 

Агротехнічні вимоги до 

дощування. Дощувальні 

пристрої. Дощувальні 

системи. Мікродощування. 

Краплинне зрошення.   

 

Тести, 

питання 

2/3 2.1. Джерела зро-
шення і обводнення. 

Оволодіти знаннями 

про поверхневі і підземні 

води. Типи ставків. 

Проектування ставків і 

водосховищ. 

Водогосподарський 

розрахунок ставка. 

Водоспуски і водозливи. 

Типи і конструкції гребель. 

Технологію побудови греблі. 

Експлуатацію ставків і 

водосховищ.  

 

Тести, 

питання 

2/2 2.2. . Засолення 

ґрунтів та заходи 

боротьби з ним 

Уяснити загальні 

питання: первинне та 

вторинне засолення ґрунту, 

причини засолення. Критичну 

глибину ґрунтових вод. 

Вплив засолення на рослини. 

Попередження вторинного 

засолення. Заходи, 

спрямовані для запобігання 

вторинного засолення ґрунту. 

Способи і технологію 

розсолення засолених ґрунтів.   

 

Тести, 

питання 

6/8 3.1. Осушення 

відкритими 

каналами 

Засвоїти використання 

способу осушення 

відкритими каналами. 

Тести, 

питання 



Швидкість фільтрації 

ґрунтової води. Осушувальна 

система. Методи визначення 

відстаней між 

осушувальними каналами. 

Визначення довжини 

осушувачів та осушувальних 

каналів. 

 

2/2 3.2. . Осушення 

горизонтальним 

дренажем 

Знати використання 

закритого дренажа, його 

застосування. Гончарного 

дренажа. Пластмасового 

дренажа. Дерев’яного 

дренажа. Кам’яного дренажа. 

Фашинного дренажа. 

Жердяного дренажа. 

Кротового дренажа. 

Щільового дренажа. 

Системного та вибіркового 

дренажа. Вимоги при 

розрахунку глибини 

закладання дрен. Гирла 

колекторів. Оглядові та 

поглинаючі колодязі. 

 

Тести, 

питання 

2/2 4.1. Осушувально- 
зволожувальні 

системи 

Знати основні поняття 

про осушувально-

зволожувальні системи. 

Інженерні споруди на 

осушувально-зволожувальних 

та осушувальних системах. 

Експлуатацію та ремонт 

осушувально- 

зволожувальних систем. 

 

Тести, 

питання 

3/3 4.2. Спеціальні 

способи осушення 
Знати осушення із 

механічним відкачуванням 

води. Польдери. 

Вертикальний дренаж. 

Кольматаж. Обвалування 

річок. 

 

Тести, 

питання 
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проблеми водних меліорацій та шляхи їх вирішення ; за ред. П.І. Коваленка. 

– К. : Аграрна 

 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20% від 

оцінки). 

 Політика щодо академічної 

доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченями не більше 20%. Списування під чпс контрольних 

робіт та екзаменів заборонені. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(підтверджених документально) дозволяється перескладання 

пропущених тем курсу. 

 

Оцінювання  

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  80 

ІНДЗ – індивідуальна письмова робота 20 

 

 

 

 



 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

Оцінка 

національна 

Оцінка 

ЄКТС 

Визначення оцінки 

ЄКТС 

Рейтинг 

студента, бали 

Для заліку 

Відмінно А відмінно 90 – 100  
 

зараховано 
Добре В добре 82 – 89 

С 74 – 81 

Задовільно D задовільно 64 – 73 

E 60 – 63 

 
 

Незадовільно 

FX незадовільно 35 – 59 не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

F незадовільно 01 – 34 не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 


