
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППрв03 

2. Назва: Основи природооблаштування та гідромеліорацій 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3,4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6, 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9,0 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Волкова Л.А., к.с.-г.н., 

професор, Козішкурт С.М., к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розробляти заходи рекультивації порушених земель різного господарського призначення, 

• проектувати елементи гідромеліоративних систем;  

• визначати параметри і режими роботи елементів водогосподарських об’єктів 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: ґрунтознавство, інженерна 

гідрологія, основи екології, інженерна геологія та механіка ґрунтів 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: гідротехнічні меліорації. 

12. Зміст курсу: Загальні відомості про рекультивацію земель. Порушені землі як об'єкт 

рекультивації.  Напрями рекультивації. Підготовчий етап рекультивації.  Проектування 

рекультивації порушених земель при гірничих роботах, будівництві та експлуатації лінійних 

споруд, виконанні геологорозвідувальних, вишукувальних та інших робіт.  Проектування 

лісогосподарського напрямку рекультивації порушених земель. Проектування водогосподарського 

напрямку рекультивації порушених земель. Проектування рекреаційного напрямку рекультивації 

порушених земель. Загальні відомості про меліорації. Причини перезволоження ґрунтів. Вимоги 

рослин до водно-повітряного режиму ґрунтів. Конструкція осушувальних систем. Основи 

проектування і розрахунку гідромеліоративних систем у зоні осушення. Спеціальні види 

осушувальних меліорацій. Зрошування земель і зрошувальні системи. Вплив зрошення на ґрунт і 

рослину. Види зрошення. Обводнення земель. Способи зрошення. Конструкція зрошувальної 

системи. Режим зрошення сільськогосподарських культур. Зрошувальні системи при різних 

способах поливу сільськогосподарських культур. Проектування і розрахунки зрошувальної мережі. 

Меліорація засолених земель. Джерела зрошування та охорона довкілля. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Основи гідромеліорацій: навч. посіб. / А. М. Рокочинський, Г. І. Сапсай, В. Г. Муранов [та ін.] ; 

за ред. проф. А. М. Рокочинського. – Рівне : НУВГП, 2014. – 255 с.  

2. Волкова Л.А. Рекультивація земель. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України. – Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с.  

3. Волкова Л.А. Природокористування. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України. – Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с.  

4. Волкова, Л.А. Основи водогосподарської екології та природокористування: інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.–Рівне: НУВГП, 2008. 144 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
56 год. лекцій, 54 год. практичних робіт, 160 год. самостійної роботи. Разом – 270 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Залік – 3 курс, 6 семестр. Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль (40 балів): 2 модуля по 20 балів. 

Екзамен – 4 курс, 7 семестр. Поточний контроль (60 балів): опитування. 

Підсумковий контроль (40 балів): 2 модуля по 20 балів. 

16. Мова викладання: українська 

Завідувач кафедри      Л.А. Волкова, к.с.-г.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ППрв03 

2. Title: Basics of environmental Engineering and land reclamation 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3, 4 

6. Semester when the discipline is studied: 6, 7 

7. Number of established ECTS credits: 9,0 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: L.A. Volkova, Candidate of 

Agricultural Sciences, Professor; S.M., Kozishkurt, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline student must be able to: 

• develop measures for the rehabilitation of disturbed lands of different economic purpose, 

• design elements of irrigation systems; 

• determine the parameters and modes of operation of the elements of water management facilities 

10. Forms of organizing classes training classes, independent work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Soil Science, Engineering Hydrology, 

Fundamentals of Ecology, Engineering Geology and Soil Mechanics 
12. Course contents: General information on land reclamation. Disturbed land as an object of reclamation. 

Areas of reclamation. Preparatory stage of reclamation. Designing of recultivation of disturbed lands 

during mining operations, construction and operation of linear structures, execution of exploration, 

exploration and other works. Designing the forestry direction of reclamation of disturbed lands. 

Designing of water management direction for rehabilitation of disturbed lands. Designing a 

recreational area for the rehabilitation of disturbed lands. General information on reclamation. Causes 

of soil moisture. Requirements of plants for the soil air regime. Design of drainage systems. 

Fundamentals of design and calculation of irrigation systems in the drainage area. Special types of 

drainage reclamation. Irrigation and irrigation systems. Effect of irrigation on soil and plant. Types of 

irrigation. Water flooding. Irrigation methods. Irrigation system design. Irrigation regime of crops. 

Irrigation systems for different ways of irrigation of crops. Design and calculation of irrigation 

network. Reclamation of saline lands. Irrigation sources and environmental protection. 

13. Recommended educational editions: 
1. Основи гідромеліорацій: навч. посіб. / А. М. Рокочинський, Г. І. Сапсай, В. Г. Муранов [та ін.] ; 

за ред. проф. А. М. Рокочинського. – Рівне : НУВГП, 2014. – 255 с.  

2. Волкова Л.А. Рекультивація земель. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України. – Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с.  

3. Волкова Л.А. Природокористування. Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України. – Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с.  

4. Волкова, Л.А. Основи водогосподарської екології та природокористування: інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни.–Рівне: НУВГП, 2008. 144 с.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
56 hours of lectures, 54 hours of training classes, 160 hours of independent work. Total – 270 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Testing - 3 year, 6 semester. Current Control (60 points): Poll. 

Final control (40 points): 2 modules of 20 points. 

Exam - 4 year, 7 semester. Current Control (60 points): Poll. 

Final control (40 points): 2 modules of 20 points. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 

 
Department Chair  L.A. Volkova,  

Candidate of Agricultural Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


