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Науковці відзначили Всесвітній день водних ресурсів
питань: «Забезпечення 
надійності систем кра
пельного зрошення.», 
«Меліорація грунтів: шо 
призводить до палін
ня престижу? Чи будуть 
вони потрібні у майбут
ньому?», «Досліджен
ня процесів підтоплення 
с ільськогосподарських  
територій». «Підвищення 
надійності та ефектив
ності оборотних систем 
водопостачання», «Ви
користання оптичних 
методів для визначен
ня параметрів частинок 
водних розчинів». «Ос
новні завдання виробни
чо-вимірювальної лабо
раторії водопостачання» 
та  ІН-

Круглнй стіл пройшов на 
високому науково-теоре- 
тнчному рівні, відзначив
ся активним спілкуван
ням вчених, викладачів, 
студентів. спеціалістів 
водогосподарського ком
плексу та послугував 
плідним підгрунтям для 
обміну думками та вели
кому зацікавленню при
сутніх.

Водночас учасники на
уково-практичної конфе
ренції наголосили на важ
ливості й актуальності 
проведення подібних 
заходів, які сприяють за
лученню студентів до на
уково-дослідної робото, 
розширюють МОЖЛИВІСТЬ 
обміну знаннями, дають 
змогу поглибити суспіль
не розуміння як проблеми 
надзвичайної важливості 
водних ресурсів для ото
чуючого середовища і ро
звитку суспільства, так і 
рішень в цій області.

С.І.МОВЧАН 
доцент кафедри 

«Гідраалва і теллотеніка»

20 березня кафедрою Метою проведення
«Гідравліка і тепл оте х- семінару було утагаль-
ніка» ТДАТУ сумісно з нення знань та досвіду з
цикловою комісігю ВСІ І меліорації та водопоста-
«Мелітопольський ко- чання. їх розповсюджен-
ледж ТДАТУ »пи  загадь- ня серед студентства та
ним гаслом «Наука. На- молоді,
вчання. Виробництво» У науково-практич-
проведено науково-прак- йому семінарі взяли
тич т ій  семінар (крутий участь окрім викладачів
стіл) «Меліорація та во- та студентів ТДАТУ та
дови користання». який коледжу. спеціалісти
було приурочено до Все- водогосподарського ком-
світнього дня водних рс- плексу Мелітопольського,
сурсів. Якімівськото та Прид

ніпровського управлінь 
водного господарства. 
Запорізької пдрогеоло- 
го-меліоративної експе
диції та інших органі
зацій та установ цього 
напряму, які представили 
ряд цікавих доповідей: 
«Актуальні проблеми 
зрошення в Мелітополь
ському районі». «Аналіз 
стану зрошення земель, 
шо підпорядковуються 
І Іридиіпровському мі
жрайонному управлінню 
водного господарства», 
«Проблема збережен
ня малнх річок». «Ор
ганізація водоооліку у 
Якнмівському міжрайон
ному управлііші водно
го господарства. «Зміна 
водогосподарських умов 
та меліоративного ста
ну зрошуваних грунтів 
Запорізької області». 
«Система комплексно
го моніторингу водних 
об'гктів басейну Азовсь
кого моря», «Спільні 
води — спільні дії» та ш.

Внкладачі та студента 
коледжу у свою чергу у 
своїх доповідях торкну
лися не менш важливих


