
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ 

2. Назва: Ресурсозберігаючі технології зрошення 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський),  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3,0 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Козішкурт С.М., 

к.т.н., доцент 

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

• визначати необхідність впровадження водозберігаючих технологій; 

• визначати основні параметри зрошувальних систем; 

• встановлювати іригаційну придатність води; 

• визначати грунто- і водозберігаючі заходи при зрошенні земель; 

• розробляти комплекс протиерозійних заходів. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни загальної і 

професійної підготовки (ґрунтознавство, екологія, землеробство, фізика, хімія та ін.) 

12. Зміст курсу: Проблеми водних ресурсів сьогодні та в майбутньому. Екологічні вимоги до 

зрошення земель. Водозберігаючі технології зрошення. Водообігові системи. Сучасна 

дощувальна техніка. Краплинне зрошення. Ресурсозберігаючі технології. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І. та ін. Основи гідромеліорацій. Навчальний посібник. 

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

2. Краплинне зрошення: Навчальний посібник /за ред. акад. М.І. Ромащенка та проф. 

А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.-300с. 

3. Волкова Л.А. Природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. – 

172 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 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 (30 балів): тест в кінці семестру. 

Поточний контроль (70 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ДВ 

2. Title: Resource-saving irrigation technologies 

3. Type: selective 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree) 

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

6. Semester when the discipline is studied: 10 

7. Number of established ECTS credits: 3,0 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kozishkurt Svitlana 

M., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

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

• determine the need for introduction of water saving technologies; 

• determine the main parameters of irrigation systems; 

• establish the irrigation water suitability; 

• determine the soil and water conservation measures when irrigating the land; 

• develop a complex of anti-erosion measures. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: discipline of general and 

vocational training (soil science, ecology, agriculture, physics, chemistry, etc.) 
12. Course contents: Problems of water resources today and in the future. Environmental 

requirements for irrigation of land. Water-saving irrigation technologies. Water circulation 

systems. Modern water technology. Drop irrigation. Resource-saving technologies. 

13. Recommended educational editions: 
1. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І. та ін. Основи гідромеліорацій. Навчальний посібник. 

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

2. Краплинне зрошення: Навчальний посібник /за ред. акад. М.І. Ромащенка та проф. 

А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015.-300с. 

3. Волкова Л.А. Природокористування. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. – 

172 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of training classes, 60 hours of independent work.  

Total - 90 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. 

Current control (80 points): questioning. 

Final Test (20 points): testing at the end of 10 semester. 

16. Language of teaching:  Ukrainian 

 
 

Department Chair  L.A. Volkova,  

Candidate of Agricultural Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


