
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код.  
2. Назва. Технологія раціонального землекористування та ґрунтозахисна система 
землеробства.  
3. Тип. Обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання. 2. 
6. Семестр.1. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 4. 
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Фурман В.М., к. с.-г. н., доцент. 
9. Результати навчання. Формування цілісного уявлення про заходи і шляхи 
раціонального використання земельних ресурсів, що використовуються в сільському 
виробництві; вивчення методів усунення негативних факторів, що впливають на величину і 
якість сільськогосподарської продукції. Знання, отримані при вивченні курсу "Технологія 
раціонального землекористування та ґрунтозахисна система землеробства" можуть бути 
покладені в основу перспективних розробок по використанню ґрунтового покриву, підвищення 
родючості ґрунту та урожайності сільськогосподарських культур а також захисту ґрунтів від 
деградаційних явищ. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи – модульний контроль та екзамен. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  «Землеробство», 
«Ґрунтознавство з основами геології»,  «Агрохімія», «Рослинництво з основами луківництва», 
«Система застосування добрив», «Основи наукових досліджень», «Охорона ґрунтів і 
відновлення їх родючості», «Рекультивація земель». 
12. Зміст курсу. 
Раціональна структура посівних площ по ґрунтово-кліматичних природних зонах України.  
Ґрунтово - меліоративні основи осушення. Методи і способи осушення. Ґрунтово-меліоративні 
основи зрошення. Види, способи і техніка поливу. Меліорація засолених ґрунтів. Меліорація 
солонців і солонцевих ґрунтів. Раціональне використання меліорованих земель. 
Технологія раціонального використання схилових земель. Заходи по боротьбі з водною ерозією 
та дефляцією ґрунтів. Раціональне використання природних кормових угідь. 
Характеристика систем раціонального землекористування. Реагування культур на раціональні 
системи обробітку ґрунту. Системи раціонального землекористування.  
13. Рекомендовані навчальні видання.  
1. Фурман В.М. Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства: навчальний 
посібник / В.М. Фурман, А.В. Люсак, О.О. Олійник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 215 с. 
2. Кравченко М.С. Землеробство: підручник / М.С. Кравченко. – К.: Либідь, 2002. – 496с. 
3. Марков Е.С. Сельськохозяйственные гидротехнические меллиорации. / Е.С. Марков– М.: 
Колос, 1981. – 375с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 24 год. практичних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 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. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий, в кінці 11 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка доповіді. 
16. Мова викладання. Українська. 
 

В.о. завідувача кафедри                                                               С. С. Трушева, к.с.-г.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Code. 
2.Title. Technology of rational land-tenure and soil defense system of agriculture. 
3.Type. Normative.  
4.Level of High Education. MSc (2nd cycle) level 
5. Academic year. 2.  
6. Semester. 1.  
7. Credits. 4.  
8. Lecture name, academic degree, position. Furman V.M., PhD, Associate professor. 
9. Results of studies. Forming of integral picture is of measures and ways of the rational use of the landed 
resources which are used in a rural production; study of methods of removal of negative factors which influence 
on a size and quality of agricultural produce. Knowledge, got at the study of course "Technology rational land-
tenure and soil defense system of agriculture" can be fixed in basis of perspective developments on the use of 
the ground cover, fertility-improving soil and productivity of agricultural cultures and also defense of soils, 
from the destroying phenomena. 
10. Forms of Studies. Lectures, practical lessons, laboratory work,  students individual work 
11.Mandatory previous educational disciplines. «Agriculture», soil «Science»,  agricultural «Chemistry», 
«Plant-grower», «System of application of fertilizers», «Basis of scientific researches», «Guard of soils» 
«Rearrangement of soils» the «Mathematical design».  
12. Contents. 
Rational structure of sowing areas for ground-climatic natural areas of Ukraine.  Ground are reclamative bases 
of drainage. Methods of drainage. Ground-reclamative bases of irrigation. Kinds, methods of watering 
techniques. Land-reclamation of in salt soils. Land-reclamation of salt soils. Rational use of the reclamated 
areas. 
Technology of the rational use of sloping lands. Measures to combat water erosion and deflation of soils. 
Rational use of natural grasslands. Characteristics of rational land use. Responding of crops on rational system 
of cultivation. Rational land use systems. 
13. Recommended literature. 
1. Furman V.N., Lussac A.V., A.V. Oleynik. Soil reclamation contour farming system: Manual. - Rivne: 
NUWMNRU, 2016. - 215 p. 
2.Kravchenko M.S. etc. Agriculture: Textbook. - Kyiv: Lybid, 2002. - 496p. 
3. Markov E.S. et al. Village commercial hydroengineering melioration systems. Textbook. - M .: Kolos, 1981. 
– 375p. 
14. Planned activities and teaching methods 
24 hours Lectures, 24 hours. Practical work,72 h. Independent work. Together - 120 hours. Methods: interactive 
lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia 
tools. 
15. Evaluation methods and criteria. 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final test (40 points): exam test, at the end of the 1th semester. 
Current control (60 points): testing, survey, report preparation. 
16. Teaching language. Ukrainian. 
 
Acting department head                                                      S. Trusheva, PhD, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


