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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Основи гідротехніки та меліорації»  це 

формування системи знань про вплив гідротехнічних споруд та меліорацій на  

навколишнє природне середовище, вивчення типів і конструкцій 

гідротехнічних споруд. 

2.  Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни: 

 Успішне опанування курсу «Загальна гідрологія»; «Загальна хімія», 

«Основи гідрохімії» 

 Знання теоретичних основ загальної гідрології та загальної хімії 

 Володіти елементарними гідрологічними поняттями про водні об’єкти, 

їхній гідрологічний режим, мати навички виконання лабораторних робіт з хімії 

з основами геохімії. 

3. Завдання дисципліни – є вивчення теоретичних основ типів і конструкцій 

різних гідротехнічних споруд, у тому числі характерних для умов 

міжбасейнового перекидання стоку, меліоративного будівництва та впливу 

гідротехнічних меліорацій на навколишнє середовище. 

Основними завданнями є формування  

4. Анотація дисципліни. Об’єктом вивчення дисципліни є гідротехнічні 

споруди та основні поняття про меліорацію. Предметом дослідження є 

конструкції гідротехнічних споруд та інженерні розрахунки гідротехнічних 

споруд.  

Навчальна дисципліна «Основи гідротехніки та меліорації» є складовою 

вибіркової частини циклу професійної та практичної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».  

Дисципліна забезпечує набуття студентом наступних компетентностей:  

- Знання та розуміння області наук про Землю (ЗК-2). 

- Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку суспільства (ЗК-9). 

- Здатність показувати базові знання з фізики, хімії, географії, 

біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо 

(ФК-2). 

- Використання специфічних знань, теорій, парадигм, концепцій та 

принципів відповідно до спеціалізації «гідрологія» (ФК-7). 

- Здатність ідентифікувати водні об’єкти, їх властивості та 

притаманні ним процеси (ФК-10). 

 

 

5.Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

                                         
 



1.1  Види, групи, класи та 

класифікацію гідротехнічних 

споруд  

лекції,  

самостійне 

опрацювання 

відкритих 

інформаційних 

джерел 
тест, бліц опитування, 

презентація,  

дискурс, залік 

 

50% 

 

1.2  Гідровузли, гідросистеми, їх 

класифікацію та вплив на 

навколишнє середовище 

1.3  Спеціальні гідротехнічні споруди 

та їх конструкції 

1.4 Вплив зрошення на осушення на 

гідрохімічний склад ґрунтів 

2.1 Вміти визначати типи 

гідротехнічних споруд 

лекції,  

самостійне 

опрацювання 

відкритих 

інформаційних 

джерел 

 бліц опитування,  

 залік 

 
40% 

 

2.2  Вміти визначати вплив 

гідротехнічних споруд на 

навколишнє середовище 

2.3  Вміти визначати вплив меліорації 

на навколишнє середовище 

3.1 Представляти результати 

проведеного інформаційного 

пошуку та аналізу знайдених 

даних у формі доповіді 

(презентації), коректно вести 

дискусію. 

Практична 

робота 

тест, бліц опитування, 

презентація, заілк  

 

10% 

 
4.1  Вироблення у студентів 

практичних навиків по 

дослідженню спеціальних 

гідротехнічних споруд і 

конструкцій 

Практична 

робота 

4.2 Вміти відстоювати власні фахові 
висновки 

Практична 
робота 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не 

входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 

(з опису освітньої програми)           
Застосовувати базові знання наук про Землю і розуміння 

основних просторово-часових закономірностей будови 

гідросфери та масштабності її сприйняття для орієнтування 

в просторі (ПРН-2). 

 

+ + + +       

Застосовувати спілкування рідною мовою як усно, так і 

письмово (ПРН-9). 

 

    + + +    

Демонструвати володіння базовими засобами глобального 

позиціонування і віддаленого спостереження для вирішення 

фахових завдань (ПРН-14). 

 

       + + + 

Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим 

(ПРН-19). 

 

       + + + 



Демонструвати визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків (ПРН-22). 

 

          

 

7. Схема формування оцінки:  

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами написання письмових контрольних 

робіт та під час презентації та захисту студентом власного дослідження. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування 

на належному рівні така:  

1.  результати навчання – 1.1 (знання РН 1.1-1.4) – до 50%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.3) - до 40%;  

3. результати навчання – 3 (автономність та відповідальність РН 3.1-4.2) - 

10%  

Форми оцінювання студентів:  

У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій 

та семінарських занять. Завершується дисципліна – заліком.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні 

письмові контрольні роботи із відкритими питаннями. 

Для визначення рівня досягнення результатів навчання, передбачених пунктами 

2 та 3 студенти під час презентації надають результати свого дослідження, а 

також демонструють набуті навички. 

Семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 7, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 

8 - 13. Обов’язковим для заліку є написання контрольних робіт за ЗМ, участь у 

семінарах та дискурсах, підготовка презентації. 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ 2 Презентація* 

Min.–18 балів Max –30 балів Min.–18 балів Max –30 балів Min.–24 бали Max.–40 балів 

Усна відповідь „1”  х  13 = 13 „2”  х 10  = 20 „1” х 11 = 11 „2”  х 8  = 17   

Семінарське 
заняття 

      

Модульна 
контрольна 
робота* 1 

„5”  х 1  = 5 „10”  х 1  = 10 
  

  

Модульна 
контрольна 

робота 2 

  
„7” х 1  = 7 „13”  х 1  = 13   

Захист-
презентація: 

  
    

змістовна 
частина 

  
  „10” х 1  = 10 „15” х 1  = 15 

мультимедійна 

складова 
  

  „4” х 1  = 4 „10” х 1  = 10 

демонстрація 
дослідницько-
аналітичної 
роботи 

  

  „10” х 1  = 10 „15” х 1  = 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер.

 

 



Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного 

рівня оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) проводиться 

заключна семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за яку не може 

перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – бальною шкалою).  

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є 

досягнення не менш як 60% від максимально можливої кількості балів, при 

цьому, оцінка за результати навчання, передбачені пунктами 2 та 3 не може 

бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не менше 25 та 5 балів 

відповідно). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 31 

жовтня 2010 року. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: іспит виставляється студенту за 

результатами роботи впродовж семестру. При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 90 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 91 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 36 балів - до складання іспиту не допускаються.   

.  

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Захист-

презентація 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і 

самостійну роботу  

За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 – 7 теми 

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 8 – 13 теми. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Шкала відповідності Шкала 

відповідності 



За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    
 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    
 



7. ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій  і  практичних  

занять 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
Семінари, 

практичні, 

лабораторн 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 – Гідротехніка 

1 
Вступ. 

Тема 1 Загальна характеристика гідротехнічних споруд. 
2  4 

2 Тема 2. Греблі 2 1 5 

3 Тема 3. Водопропускні споруди гідровузлів. 1 1 5 

4 Тема 4. Водозабірні споруди. 2 1 4 

5 Тема 5. Відстійники. 1 1 4 

6 Тема 6. Спеціальні гідротехнічні споруди і конструкції. 2 1 3 

7 Тема 7. Канали та споруди на них. 2 1 5 

8 Модульна  контрольна  робота 1   

Змістовий модуль 2 – Меліоративна гідрохімія 

9 Тема 8.  Водно-фізичні властивості ґрунту 2 1 3 

10 Тема 9.  Фізико-хімічні процеси у ґрунтах 2 1 5 

11 Тема 10.  Гідролого-гідрохімічні процеси 1 1 3 

12 Тема 11.  Засолення ґрунтів  2 1 4 

13 Тема 12.  Оцінка об’єктів меліоративної гідрохімії 2 1 4 

14 
Тема 13.  Оцінка впливу зрошення на іонно-сольовий 

склад річкових вод 
1 1 4 

15 Модульна  контрольна  робота 1   

 ВСЬОГО 24 12 53 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 24  год. 

Практичні – 12 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота – 53  год. 
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