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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Гідросфера належить до основних складових навколишнього середовища, тому суттєво 
впливає на загальний стан довкілля та здоров’я людини. Особливого значення гідросфера 
набуває сьогодні, в період значного глобального погіршення якості води та дефіциту питної 
води в багатьох регіонах Земної кулі. Вода є основним природним ресурсом як для 
промисловості, так і  для населення. Розуміння головних процесів, що відбуваються в 
гідросфері, знання та аналіз її  складових є невід’ємною складовою майбутнього фахівця з 
екології та охорони навколишнього середовища.  

Предмет навчальної дисципліни «Гідрологія» – ключові процеси та фактори, що 
впливають на формування різноманітних гідрологічних об’єктів та визначають їх 
характеристики. 

Мета навчальної дисципліни «Гідрологія»  
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів повного комплексу знань щодо 

типів та характеристик різних водних об’єктів як природного, так і штучного походження, 
вивчення головних процесів, що проходять в гідросфері та методів їх аналізу та контролю. 
Відповідно  до  мети  підготовка бакалаврів  вимагає  формування  у  студентів  наступних 
компетентностей: 



- здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 
природничих наук. 
Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни «Гідрологія», студенти після її 

засвоєння мають продемонструвати такі програмні результати навчання: 
- розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 
природокористування; 
- розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих 
наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування; 
- підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Вивчення дисципліни «Гідрологія» базується на засадах інтеграції різноманітних знань, 
отриманих студентами при вивченні дисциплін природничого та інженерно-технічного 
спрямування. Дисципліна «ГІдрологія» забезпечує дисципліни «Проектування систем 
водокористування», «Техноекологія», «Моніторинг довкілля».  
 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Основи гідрології  
Тема 1.1. Вода – це життя. 

Вступ. Теорії утворення води. Властивості води та льоду. Водні ресурси Землі. Кругообіг 
води в природі. Історія гідрології. Фундаментальні поняття гідрології. Основні закони руху 
природних вод. 

Тема 1.2. Гідрологія підземних вод. 
Класифікація підземних вод. Характеристика основних типів підземних вод. Основні 

закони руху підземних вод. Утворення підземних вод та їх зв'язок з поверхневими водами. 
Водний баланс в підземних горизонтах. Особливості використання підземних вод. Екологічні 
проблеми водоносних горизонтів. 

Тема 1.3. Гідрологія річок. 
Основні поняття гідрології річок. Типи річок та їх розповсюдження на Землі. Водний 

баланс басейну річки. Коливання стоку річок. Основні закони руху води та наносів. Основні 
фактори зміни русла. Вплив сезонних змін температури. Вплив людини на річковий стік. 
Екологічні проблеми річок. 

Тема 1.4. Гідрологія озер. 
Озера, їх утворення та розповсюдження на Землі. Класифікація озер. Основні гідрологічні 

процеси в озерах. Баланс водних мас озера. Основні типи водосховищ та їх розповсюдження. 
Водний, тепловий та льодовий режим водосховищ. Вплив озер та водосховищ на річковий стік. 
Екологічні проблеми озер та водосховищ. 

Тема 1.5. Гідрологія боліт. 
Походження боліт та їх типи. Будова боліт та етапи їх розвитку Гідрологічний режим 

боліт. Роль боліт в гідрологічних процесах на суші. Екологічні проблеми боліт.  
Тема 1.6. Гідрологія льодовиків. 

Походження льодовиків та їх класифікація. Структура льодовиків та їх розвиток. Баланс 
льоду та води в льодовиках. Основні процеси в льодовиках. Використання льодовиків людиною. 
Екологічні проблеми льодовиків. 



Тема 1.7. Гідрологія морів та океанів. 
Моря та океани, їх класифікація. Води Світового океану та їх властивості. Будова та 

рельєф дна Світового океану. Донні відкладення. Морський лід, його утворення та властивості. 
Циркуляція води в Світовому океані. Рівень води в морях та океанах. Ресурси Світового океану 
та їх використання людством. Екологічні проблеми морів та океанів. 

Розділ 2. Основи гідрометрії  
Тема 2.1. Вимірювання основних параметрів водних потоків. 

 Вимірювання рівнів води. Обробка водомірних спостережень. Вимірювання швидкості 
течії. Проміри глибин. Вимірювання твердого стоку. Визначення витрати води та наносів.  

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 
1. Радовенчик В.М., Іваненко О.І., Гомеля М.Д. Основи загальної гідрології та гідрометрії / 
Навчальний посібник/ - 2008. – 152 с.  
2. О.О. Єфремова, О.М. Коржик, В.В. Рибак. Основи гідрології та охорона поверхневих вод: 
навчальний посібник / - Львів: видавництво "Новий Світ - 2000", 2019. - 138 с.  
3. Л.М.  Архипова,  Я.О. Гідрологія:  навч.  посібник  /  – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 276 с.. 
4. В.Г. Смирнова. Гідрологія / навчальний посібник / - Київ: Кондор, 2018. - 170 с.  
5. Ющенко Ю.С. Загальна гідрологія / підручник для студентів вищих навчальних закладів /- 
Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. - 591 с.  
6. Мисковець  І. Я. Основи загальної гідрології: навчальний посібник. - Луцьк: ЛНТУ, 2016. – 306 с.  
7. Радовенчик Я.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни 
«Гідрологія» для напрямку підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування». – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 10 с. 
8. Радовенчик Я.В. Методичні вказівки до практичної роботи, виконання самостійної роботи 
та курсової роботи з дисципліни «Основи гідрометрії» для напрямку підготовки: 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – К.: 
НТУУ «КПІ», 2013. – 36 с. 

Додаткова література 
9. Бреховских Л.М. Океан и человек. Настоящее и будущее. – М.: Наука, 1987. – 304 с. 
10. Зацепина Г.Н. Физические свойства и структура воды. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 171 с. 
11. Плотников В.В. На перекрестках экологии. – М.: Мысль, 1985. – 208 с. 
12. Бисвас А.К. Человек и вода. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 288 с. 
13. Нейс Р.Л. 5000 лет гидрологии / Курьер ЮНЕСКО, 1978. - №3. – С.25 – 28. 
14. Вейль П. Популяпная океанография /Пер. с англ./. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 504 с. 
15. Основи загальної гідрології / С.Ф. Пустовойт, Л.М.Козинцева, С.С.Левківський та ін. – К.: 
Вища шк., 1975. – 192 с. 
16. Богданов Ю.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и развитие океана. – М.: Мысль, 
1978. – 160 с. 
17. Водные ресурсы и водный баланс территории Советского Союза. – Л.: Гидрометеоиздат, 
1967. - 372 с. 
18. Грацианский М. Н., Александровский Ю.В. Гидрология и гидротехни-ческие сооружения. – М.: 
Высш. шк., 1961. – 352 с. 
19. Гончаров В.В. Гидрология и гидрометрия. – К.: КИСИ, 1979. – 109 с. 
20. Артемьев П.А. Гидрология и водное хозяйство. – М.:      , 1969. – 154 с. 
21. Лебедев В.В. Гидрология и гидрометрия в задачах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1955. – 551 с. 
22. Елина Г.А. Чтобы болота не стали пустошью / Природа, 1990. - №9. – С.34 - 43. 



23. Горєв Л.М., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України: Підручник. – К.: Вища шк., 
1995. – 307 с. 
24. Гриценко А.В. Поверхностные воды Украины и научно-практические основы повышения 
эффективности их охраны. – Харьков: РИП "Оригинал", 1994. – 142 с. 
25. Пьявченко Н.И. Болота в биогеоценологическом аспекте / Природа, 1970. - №9. – С.67-74. 
26. Глазовський Н.Ф. Аральский кризис / Природа, 1990. - №10. – С.10-20. 
27. Плотников Н.И. Подземные воды – наше богатство. – М.: Недра, 1990. – 206 с. 
28. Чеботарев А.И. Общая гидрология. – М., 1978. – 544 с. 

    Інформаційні ресурси в Інтернеті  

29. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України - https://mepr.gov.ua/ 
30. Державний водний кадастр - http://geoportal.davr.gov.ua 
31. Промислова екологія. Спільнота фахівців-екологів - http://www.eco.com.ua/ 
32. Державне агентство водних ресурсів України - https://www.davr.gov.ua/ 
33. Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського - 
https://ela.kpi.ua/ 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 
Лекційні заняття спрямовані на: 

- надання сучасних, цілісних, взаємозалежних знань з дисципліни «Гідрологія», рівень яких 
визначається цільовою установкою до кожної конкретної теми; 

- забезпечення в процесі лекції творчої роботи студентів спільно з викладачем; 
- виховання у студентів професійно-ділових якостей і розвиток у них самостійного 

творчого мислення; 
- формування у студентів необхідного інтересу та надання напрямку для самостійної 

роботи; 
- визначення на сучасному рівні розвитку науки в області процесів в гідросфері; 
- відображення методичної обробки матеріалу (виділення головних положень, висновків, 

рекомендацій, чітке і адекватне їх формулюваннях); 
- використання для демонстрації наочних матеріалів, поєднання, по можливості їх з 

демонстрацією результатів і зразків; 
- викладання матеріалів досліджень чіткою і якісною мовою з дотриманням структурно-

логічних зв’язків, роз’яснення всіх нововведених термінів і понять; 
- доступність для сприйняття даною аудиторією. 

 Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Основи гідрології. Вода – це життя. 
Вступ. Вода – це життя. Теорії утворення води. Властивості води та льоду. 
 
Література 1 [5-15]  6 [30-46]  15 [11-16].  
Завдання на СРС. Аномальні властивості води та льоду. 

2 Водні ресурси. 
Водні ресурси Землі. Кругообіг води в природі. Типи кіл кругообігу води. Роль живих 
організмів в процесах випаровування та транспортування води.  
 
Література 1 [7-9]  6 [6-16] 15 [16-19]. 



Завдання на СРС. Водні ресурси України, їх розподіл по території держави.   

3 Історія гідрології.  
Історія та розвиток гідрології, як окремої науки. Зв'язок гідрології з іншими 
природничими науками. Розділи гідрології. Фундаментальні поняття гідрології. 
Основні закони руху природних вод.  
 
Література 1 [17-23] 5 [41-56] 15 [16-22]. 

Завдання на СРС. Історія формування та розвитку гідрології в Україні.    

4-5 Гідрологія підземних вод. 
Гідрологія підземних вод. Класифікація підземних вод. Характеристика основних 
типів підземних вод. Підземні горизонти. Артезіанські горизонти. 
Утворення підземних вод та їх зв'язок з поверхневими водами. Водний баланс в 
підземних горизонтах. Особливості використання підземних вод. Екологічні проблеми 
водоносних горизонтів.  
 
Література 1 [19-24] 15 [125-142] 8 [106-118].  
Завдання на СРС. Основні закони руху підземних вод. Характеристика підземних вод 
України.  

6-7 Гідрологія річок. 
Гідрологія річок. Основні поняття гідрології річок. Типи річок та їх розповсюдження 
на Землі. Водний баланс басейну річки. Коливання стоку річок. Основні закони руху 
води та наносів. Основні фактори зміни русла. Вплив сезонних змін температури. 
Вплив людини на річковий стік. Екологічні проблеми річок.  
 
Література 1 [29-43]; 5 [126-200]  15 [34-86]. 

Завдання на СРС. Розрахунок водного балансу басейну річки. Добові та річні 
коливання рівнів стоку річок. 

8-9 Гідрологія озер. 
Озера, їх утворення та розповсюдження на Землі. Класифікація озер. Основні 
гідрологічні процеси в озерах. Баланс водних мас озера. Основні типи водосховищ та 
їх розповсюдження. Водний, тепловий та льодовий режим водосховищ. Вплив озер та 
водосховищ на річковий стік.  
 
Література 1 [32-42] 3 [76-92]; 15 [87-108]. 

Завдання на СРС. Екологічні проблеми озер та водосховищ. Найбільші озера України. 

10-11 Гідрологія боліт. 
Гідрологія болота. Походження боліт та їх типи. Будова боліт. Етапи розвитку 
боліт. Гідрологічний режим боліт. Роль боліт в гідрологічних процесах на суші. 
Екологічні проблеми боліт.   
 
Література 1 [55-65] 3 [102-130]  15 [109-115]. 

Завдання на СРС. Антропогенний вплив на стан боліт. Використання боліт 
людиною. 



12-13 Гідрологія льодовиків. 
Гідрологія льодовика. Походження льодовиків та їх класифікація. Структура 
льодовиків та їх розвиток. Баланс льоду та води в льодовиках. Основні процеси в 
льодовиках. Конжиляція та режиляція.  Використання льодовиків людиною. Екологічні 
проблеми льодовиків. 
 
Література 1[62-75] 15 [116-122]  8 [94-118]. 

Завдання на СРС. Зменшення об’ємів льодового покриву на планеті. 

14-15 Гідрологія морів та океанів. 
Моря та океани, їх класифікація. Води Світового океану та їх властивості. Будова та 
рельєф дна Світового океану. Донні відкладення. Морський лід, його утворення та 
властивості. Циркуляція води в Світовому океані. Рівень води в морях та океанах. 
Ресурси Світового океану та їх використання людством. Екологічні проблеми морів 
та океанів. 
 
Література 1 [69-73]; 2 [6-34];  15 [143-168]; 8 [410-423]. 

Завдання на СРС. Хвилі, їх утворення та вплив на біосферу. Припливи, їх утворення 
та розповсюдження. 

16-17 Основи гідрометрії  
Вимірювання основних параметрів водних потоків. 
Вимірювання рівнів води. Обробка водомірних спостережень. Організація водомірних 
постів. Типи водомірних постів. Обробка розрахунків витрати води та твердого 
стоку. Вимірювання швидкості течії. Проміри глибин. Вимірювання твердого стоку. 
Визначення витрати води та наносів.  
 
Література 1 [101-112, 74-92]; 19 [60-72]; 21 [72-83]. 
Завдання на СРС. Графіки проведення вимірювань параметрів річки. Обробка 
водомірних спостережень. 

18 Підсумкова лекція 

 

Практичні заняття 
У системі професійної підготовки студентів по даній дисципліні практичні заняття 

займають 33 % аудиторного навантаження. Будучи доповненням до лекційного курсу, вони 
закладають і формують основи кваліфікації бакалавра з екології. Зміст цих занять і методика 
їх проведення повинні забезпечувати розвиток творчої активності особистості. Вони 
розвивають наукове мислення і здатність користуватися спеціальною термінологією, 
дозволяють перевірити знання, Тому даний вид роботи виступає важливим засобом 
оперативного зворотного зв'язку. Практичні заняття повинні виконувати не тільки 
пізнавальну і виховну функції, але й сприяти зростанню студентів як творчих працівників в 
області охорони навколишнього природного середовища. 

Основні завдання циклу практичних занять: 
- допомогти студентам систематизувати, закріпити і поглибити знання теоретичного 

характеру в галузі гідрології; 



- навчити студентів прийомам вирішення практичних завдань, сприяти оволодінню 
навичками та вміннями виконання розрахунків, графічних та інших завдань;  

- навчити їх працювати з науковою та довідковою літературою і схемами; 
- формувати вміння вчитися самостійно, тобто опановувати методами, способами і 

прийомами самонавчання, саморозвитку і самоконтролю. 
 
 Назва теми практичного заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 
1 Фундаментальні поняття гідрометрії. 

Рух води. 

Рівняння руху води. Режими руху води. Основні сили, що діють в водному середовищі. 
Розрахунок водного балансу певної ділянки суші.  
Література 1 [28-33]  3[24-39] 9[10-21]. 

Завдання на СРС. Критерій Рейнольдса, його значення для різних типів руху води. 
2 Тиск в водному середовищі. 

Визначення тиску в водному середовищі. Системні одиниці вимірювання тиску. 
Прилади для вимірювання тиску в водному середовищі, їх будова та принцип роботи.  
Рівняння нерозривності. Розрахунок тиску водяного стовпа. 
Література 1 [33-35] 7[297-311] 13[67-73]. 

Завдання на СРС. Несистемні одиниці визначення тиску. 
3-4 Підземні води. 

Рівняння руху води в підземних горизонтах.  Основні характеристики грунтів з точки 
зору здатності пропускати вологу. Стан води в підземних горизонтах. Рівняння 
водного балансу підземного горизонту. Закон фільтрації Дарсі. 
Література 1 [40-50] 4[316-332] 8[103-117]. 

Завдання на СРС. Коефіцієнт фільтрації для різних типів грунтів. Вплив коефіцієнта 
пористості. 

5 Розрахунок основних параметрів підземних потоків. 
Швидкість води в підземних горизонтах. Розрахункова та дійсна швидкості води. 
Розрахунки витрати води та твердого стоку. Розрахунок шляху фільтрації.   
Література 1 [51-53] 8[123-131] 13[84-89]. 

Завдання на СРС. Методи визначення та розрахунку швидкості води в підземних 
горизонтах на значних глибинах. 

  6-7 Гідрометричні вимірювання поверхневих вод. 
Рівняння руху поверхневих вод. Розрахунок витрат, об’єм та модулю стоку. 
Швидкість води в річці. Розрахунок товщини льоду. Прогнозування приросту товщини 
льоду. Обробка інформації водомірних постів. Обробка водомірних спостережень.  
Література 1 [55-61, 124-135] 3 [46-53] 14[267-283]. 

Завдання на СРС. Прилади, що використовуються на водомірних постах. Система 
гідрометричних спостережень в Україні. 

8 Модульна контрольна робота 
9 Залік 

 



6. Самостійна робота студента/аспіранта 

Самостійна робота займає 50 % часу вивчення кредитного модуля, включаючи і 
підготовку до заліку. Головне завдання самостійної роботи студентів – це опанування 
наукових знань в області гідрології, що не ввійшли в перелік лекційних питань, шляхом 
особистого пошуку інформації. У процесі самостійної роботи в рамках кредитного модуля 
студент повинен детально розглянути  всі основні питання гідрології, опрацювати додаткову 
літературу. 
№ 
з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 
Кількість 
годин СРС 

Розділ 1. Основи гідрології  
1 Аномальні властивості води та льоду. 

Література 10 [5-15]. 
 
Водні ресурси України, їх розподіл по території держави.    
Література 18 [30-46]. 
 
Історія формування та розвитку гідрології в Україні.    
Література 14 [6-34]. 
 
Основні закони руху підземних вод. Характеристика підземних 
вод України.  
Література 27 [125-142]. 
 
Розрахунок водного балансу басейну річки. Добові та річні коливання рівнів 
стоку річок.  
Література 5 [126-139];7 [34-55]; 9 [59-62]. 
 
Екологічні проблеми озер та водосховищ. Найбільші озера України.  
Література 3 [76-92]; 5 [202-235; 15 [87-108]. 
 
Антропогенний вплив на стан боліт. Використання боліт людиною.  
Література 22 [34-44]; 23[43-47]. 
 
Зменшення об’ємів льодового покриву на планеті. 
Література 5 [82-95]; 15 [116-122]; 8 [94-118]. 
 
Хвилі, їх утворення та вплив на біосферу. Припливи, їх утворення та 
розповсюдження.  
Література  2 [6-24]; 8 [432-438]; 9 [269-277]; 16 [143-165]. 

34 

Розділ 2. Основи гідрометрії  

2 Графіки проведення вимірювань параметрів річки. Обробка водомірних 
спостережень.  
Література  8 [74-81];20 [87-99]. 

20 

3 Модульна контрольна робота 6 
4 Підготовка до заліку 6 



 Всього годин  66 
 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Правила відвідування занять та поведінки на заняттях 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані брати 
активну участь в навчальному процесі, не спізнюватися на заняття та не пропускати їх без 
поважної причини, не заважати викладачу проводити заняття, не відволікатися на дії, що не 
пов’язані з навчальним процесом. 

Правила призначення заохочувальних та штрафних балів 
 заохочувальні бали можуть нараховуватись викладачем виключно за виконання творчих 

робіт з дисципліни або додаткового проходження он-лайн профільних курсів з 
отриманням відповідного сертифікату: 

- https://www.classcentral.com/course/udemy-basic-hydrology-26715  
- https://ru.coursera.org/learn/russian-water-management 

 Сума додаткових балів не може перевищувати 25% від рейтингової шкали. 
 штрафні бали в рамках навчальної дисципліни не передбачені. 

Політика дедлайнів та перескладань 
У разі виникнення заборгованостей з навчальної дисципліни або будь-яких форс-мажорних 
обставин, студенти мають зв’язатися з викладачем по доступних (наданих викладачем) 
каналах зв’язку для розв’язання проблемних питань та узгодження алгоритму дій для 
відпрацювання.  

Політика академічної доброчесності 
Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. До плагіату відноситься 
відсутність посилань при використанні друкованих та електронних матеріалів, цитат, думок 
інших авторів. Неприпустимі підказки та списування під час написання тестів, проведення 
занять; здача заліку за іншого студента; копіювання матеріалів, захищених системою 
авторського права, без дозволу автора роботи. 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

Політика академічної поведінки і етики 
Студенти мають бути толерантним, поважати думку оточуючих, заперечення 
формулювати в коректній формі, конструктивно підтримувати зворотний зв'язок на 
заняттях. 
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним 
планом: 

Семестр 
Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кредити акад. 
год. Лекції Практичні Лаб. 

роб. СРС МКР РР Семестровийконтроль 

4 4 120 36 18 – 66 1 – залік 

 



Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за роботу на 
практичних заняттях, написання модульної контрольної роботи. 

Семестровим контролем є залік. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Виконання завдань на практичних заняттях. 

Ваговий бал складає 10 балів. 
Критерії оцінювання виконання практичного завдання 

Повнота та ознаки виконання завдання Бали 
Завдання виконане в повній мірі 10 
Незначні недоліки  8-9 
Несвоєчасне виконання завдання 7 
Несвоєчасне виконання завдання та недоліки у виконанні 2-6 
Неякісне виконання завдання 1 
Невиконання завдання 0 

 
2. Модульна контрольна робота 
Ваговий бал 30. Контрольна робота складається з трьох питань. Максимальна кількість балів 
за кожне питання = 10 балів. 
Критерії оцінювання контрольних робіт 
Повнота та ознаки відповіді  Бали  
Повна відповідь на запитання 10 
У відповіді допущені окремі неточності 9…8 
Дана часткова відповідь або у відповідях на запитання допущені значні 
помилки 

7…5 

Дана нечітка відповідь: відсутні або допущені помилки у формулах,  
термінах та визначеннях   

4…3 

Дано незадовільні відповіді та наявність суттєвих помилок  2…1 
Контрольна  не зарахована 0 
 
 Таким чином рейтингова семестрова шкала з кредитного модуля складає: 

R = 7 · 10 + 30 = 100 балів 

 
За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний студент» має 

набрати 40 балів. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо 
його поточний рейтинг не менше 20 балів. 

За результатами навчальної роботи за 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має 
набрати 90 балів. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо 
його поточний рейтинг не менше 40 балів. 

Максимальна сума балів складає 100. Для отримання заліку з кредитного модуля 
«автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг, що складає не менше 40% від рейтингової 
шкали (R), тобто 40 балів. 



Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 0,6 R, а також ті, хто хоче 
підвищити загальний рейтинг, виконують залікову контрольну роботу. При цьому всі бали, що 
були ними отримані протягом семестру, скасовуються. Завдання контрольної роботи 
містять запитання, які відносяться до різних розділів кредитного модуля. Перелік залікових 
запитань наведено у Розділі 9.  

Для отримання  залікової оцінки, сума всіх отриманих протягом семестру рейтингових балів R 
переводиться згідно з таблицею: 

Кількість балів Оцінка  
95...100 відмінно 
85...94 дуже добре 
75...84 добре 
65...74 задовільно 
60...64 достатньо 
RD  60 незадовільно 

Не виконані умови допуску не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 
9.1 Приблизний перелік питань, які виносяться на МКР 

1. Сформулювати предмет та структуру загальної гідрології. 
2. Навести аномальні властивості води. 
3. Вказати фізіологічні потреби людини в воді. 
4. Розкрити використання води сільським господарством. 
5. Перелічити теорії утворення води. 
6. Описати малі кола круговороту води. 
7. Охарактеризувати температуру замерзання та кипіння води, їх аномальність. 
8. Привести рівняння водного балансу території. 
9. Пояснити густину води та її особливості. 
10. Охарактеризувати інфільтраційні води. 
11. Пояснити поняття зони насичення. 
12. Охарактеризувати грунтові води. 
13. Вказати основні морфометричні характеристики річки. 
14. Описати сезонні коливання стоку річки. 
15. Навести основні елементи поперечного перерізу річки. 
16. Охарактеризувати завислі наноси та їх витрату. 
17. Описати донні наноси та їх рух. 
18. Описати сезонні зміни температури та їх вплив на стік річки. 
19. Привести розрахунок товщини льоду в річці. 
20. Охарактеризувати вікові коливання стоку річки. 
21. Пояснити багатолітні коливання стоку річки. 
22. Привести баланс льоду та води в льодовику.  
23. Охарактеризувати основні шляхи утворення боліт. 
24. Навести фактори, що зумовлюють створення водосховищ.      
25. Перелічити основні типи льодовиків.              
26. Дати визначення поняттю Світовий океан, його характеристики. 
27. Охарактеризувати моря та їх класифікацію. 



28. Охарактеризувати запаси води на Землі 
29. Пояснити, що таке стічні та безстічні області. 
30. Привести поняття водозбору та вододілу. 
 

9.2 Приблизний перелік питань, які виносяться на семестровий контроль 
1. Дати визначення предмету та структури загальної гідрології. 
2. Навести основні поняття гідрології річок. 
3. Дати характеристику використання та споживання води людством. 
4. Охарактеризувати типи річок та їх розповсюдження на Землі. 
5. Привести види льоду в річці. 
6. Навести теорії утворення води.                     
7. Навести водний баланс басейну річки. 
8. Навести баланс льоду та води в льодовиках. 
9. Охарактеризувати основні властивості води.                  
10. Дати характеристику коливання стоку річки.                    
11. Охарактеризувати водні ресурси Землі.                       
12. Пояснити основні закони руху води та наносів в річках. 
13. Пояснити кругообіг води в природі. 
14. Пояснити вплив сезонних змін температури на режим річки. 
15. Дати характеристику екологічніих проблем річок.          
16. Дати характеристику озер, їх утворення та розповсюдження на Землі. 
17. Охарактеризувати гідрологічний режим боліт. 
18. Пояснити основні гідрологічні процеси в озерах. 
19. Навести прилади для вимірювання швидкості води в річці. 
20. Дати характеристику балансу водних мас озера.                   
21. Пояснити процеси походження боліт.         
22. Охарактеризувати будову боліт та етапи їх розвитку.          
23. Навести основні морфометричні характеристики річок. 
24. Визначити витрату води та наносів графічним методом. 
25. Охарактеризувати гідрологічний режим боліт.             
26. Навести види руху води в підземному горизонті та їх визначення. 
27. Пояснити роль боліт в гідрологічних процесах на суші. 
28. Дати характеристику накопиченню льоду в льодовику. 
29. Охарактеризувати походження льодовиків та їх класифікацію. 
30. Дати характеристику морів та океанів. 
31. Описати основні процеси в льодовиках.              
32. Охарактеризувати хімічний склад вод Світового океану. 
33. Класифікувати підземні води.                
34. Навести етапи розвитку боліт. 
35. Дати характеристику морям та океанам.            
36. Охарактеризувати стан води в підземних горизонтах.          
37. Охарактеризувати води Світового океану та їх властивості. 
38. Пояснити процеси утворення боліт. 
39. Описати будова та рельєф дна Світового океану.     
40. Охарактеризувати вплив коливань температури на режим річок.  
41. Дати характеристику швидкості води в підземних горизонтах.      
42. Дати характеристику морського льоду, його утворення та властивостям. 
43. Описати процес промірів глибин у водоймах. 
44. Вказати основні морфометричні характеристики річки. 
45. Охарактеризувати гідрологічний режим боліт.                  
46. Пояснити коливання рівнів води Світового океану. 



47. Навести основні елементи поперечного перерізу річки. 
48. Охарактеризувати донні відкладення Світового океану. 
49. Охарактеризувати морський лід, його утворення та властивості. 
50. Охарактеризувати процеси акумуляції та витрати льоду в льодовику. 
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