
2. Опис дисципліни 

2.1 Шифр ВПП.9.2 

2.2 Назва. Сільськогосподарські меліорації 

2.3 Тип. Вибіркова 

2.4 Цикл. Професійна підготовка 

2.5 Рік навчання. 4  

2.6 Семестр. 7 

2.7 Кількість кредитів ЕКТС 3 

2.8 ПІБ лекторів. Іванюта М.В., Запорожець М.І. 

2.9 Заплановані результати навчання:  

Сформувати загальні знання з будови, процесів роботи та 

технологічного налагоджування меліоративних машин а також: 

- Вміння розробляти різні типи меліоративних систем для конкретного 

регіону та ландшафту;  

- Можливість обґрунтувати способи зрошення і техніку поливу 

(осушення) для реалізації оптимального меліоративного режиму;  

- Можливість розробляти меліоративні заходи і технології щодо утилізації 

колекторно-дренажних, скидних і стічних вод з метою їх раціонального 

сільськогосподарського використання;  

- Вміння розробляти меліоративні заходи щодо запобігання вторинному 

засоленню, солонцюванню, підтопленню та заболочуванню 

зрошувальних земель. 

 

2.10 Зміст дисципліни.  

Зміст дисципліни враховує спеціалізацію регіону розташування вузу. 

Інноваційний підхід у викладанні  дисципліни полягає в тому, що поряд з 

традиційними розділами сільськогосподарських меліорацій введено розділ 

ґрунтозахисних меліорацій, практичне здійснення якого не потребує 

капітальних вкладень, а вимагає чіткого дотримання вимог 

природокористування покращення якості родючості ґрунтів запровадженням 

ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур та 

відновлення контурно-меліоративної організації територій. Машини та 

обладнання для культуртехнічних та агромеліоративних заходів. Машини та 

обладнання для регулювання водного режиму ґрунту. Машини та обладнання 

для будівництва і експлуатації відкритих каналів. 
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2.12 Методи контролю:  

- поточний контроль (усне опитування, ситуаційні завдання, тестування 

з використанням КТ). 

- підсумковий контроль – залік. 

 

2.13 Мова викладання. Українська 


