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1. Мета дисципліни – вивчення та отримання студентами знань про гідросферу Землі, її 
розподілену та зосереджену частини, про види водних об’єктів та їхній гідрологічний режим, про 
основні фізичні і хімічні властивості та склад природних вод, про розподіл води на земній кулі, її 
глобальний колообіг та складові водного балансу, про складові частини гідрології – гідрології 
річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків, підземних вод, океанів і морів, про методи вивчення та 
дослідження водних об’єктів, про сутність гідрологічних процесів та явищ, про місце і роль води у 
функціонуванні екосистем, про взаємозв'язки між гідрологічними, гідрохімічними і 
гідробіологічними процесами у водах, які містяться у різних компонентах навколишнього 
середовища та впливають на життєдіяльність організмів і мають склад і властивості, що 
сформовані під дією природних і антропогенних факторів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів «Фізика», «Хімія», «Геологія», «Метеорологія та кліматологія».  
2. Знання теоретичних основ фізики, хімії, водного балансу, геології, землезнавства, 
кліматології, метеорології. 

3. Володіти елементарними практичними навичками узагальнення матеріалів спостережень за 
елементами метеорологічних умов та режиму водних об’єктів, обробки картографічної 
інформації, розрахунків морфометрічних і гідрографічних характеристик водозборів водних 
об’єктів, водного балансу. 

3. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Гідрологія» присвячена вивченню загальних закономірностей процесів в 
гідросфері; взаємопов’язаності і взаємообумовленості гідросфери з атмосферою, літосферою, біосферою; 
колообігу води на Землі; основних закономірностей географічного розподілу водних об’єктів різних типів 

та їх запасів: річок, озер, льодовиків, підземних вод, боліт, океанів і морів. Подаються відомості про 
джерела живлення водних об’єктів, їх водний, термічний, льодовий режим, формування хімічного складу, 
їх значення та використання, а також приділяється увага ролі води у функціонуванні екосистем, 
гідробіологічним особливостям водних об’єктів щодо складу, структури та функціонування в них біоти, 
впливу антропогенних факторів на компоненти навколишнього середовища, на стік води, що 
проявляються у змінах об’єму і якості водних ресурсів та на життєдіяльності організмів; показується 
практична важливість вивчення водних об’єктів і досліджень гідрологічних процесів для вирішення 
завдань охорони природи.  

4. Завдання (навчальні цілі): 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь 
знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує набуття 
студентами таких компетентностей:   
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних: 
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
Фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих 
наук; 
ФК20. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 
 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила та 
принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні концепції, 
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теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідно для аналізу та 
прийняття рішень в сфері екології, охорон довкілля та оптимального природокористування; ПР05. 
Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на 
довкілля; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє 
середовище; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

В результаті успішного проходження дисципліни студент повинен: 
знати:  

- основні закономірності процесів, що відбуваються у гідросфері та її роль природних процесах; 
- практичну важливість вивчення гідрологічних процесів у водних об’єктах, щодо досліджень 

впливу складу і властивостей води на життєдіяльність організмів; 
- антропогенні фактори, що проявляються у змінах об’єму і якості водних ресурсів. 

вміти: 
- застосовувати методи для дослідження основних гідрографічних характеристик водних 

об’єктів та їх басейнів, для розрахунку витрат води річок, водно-балансових співвідношень; 
- аналізувати специфіку фізико-географічних умов басейну водного об’єкту та виділяти 

особливості їх водного, термічного, льодового режимів. 
встановлювати інформаційні зв’язки: 

- представляти та візуалізувати результати зрозумілими для фахівців та нефахівців способами; 
діяти самостійно та відповідально: 

- поєднувати навички самостійної та командної роботи. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

(1. Знати; 2. Вміти; 3: комунікація;  
4: автономність і відповідальність) 

Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Роль гідросфери у природних процесах. Види 
водних об’єктів та особливості їх 
гідрологічного режиму.  

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

5 
 

1.2 Розподіл води на земній кулі та її роль у 
функціонуванні екосистем. Глобальний 
колообіг води та складові водного балансу. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

 
 

5 
1.3 Джерела живлення водних об’єктів, їх 

водний, термічний, льодовий режими. 
Сутність гідрологічних процесів та явищ, 
формування хімічного складу природніх вод. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

 
 

5 

1.4 Практичну важливість вивчення водних 
об’єктів і досліджень гідрологічних процесів. 
Взаємозв’язки між гідрологічними, 
гідрохімічними і гідробіологічними 
процесами у водах, які містяться у різних 
компонентах навколишнього середовища. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

 
 

5 

1.5 Антропогенні фактори, що впливають на 
компоненти навколишнього середовища та 
проявляються у змінах об’єму і якості водних 
ресурсів. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

 
 

10 

2.1 Визначати основні гідрографічні 
характеристики водних об’єктів та їх 
басейнів. Надати фізико-географічну 
характеристику басейну водного об’єкту та 
виділити особливості їх водного, термічного, 
льодового режиму. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

15 
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2.2 Розраховувати витрати води за різними 
методами. Визначати водно-балансові 
співвідношення у водних об’єктах та в межах 
річкових басейнів та виділяти їх порушення. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

15 

2.3 Аналізувати вплив складу і властивостей 
води на життєдіяльність організмів, що 
природньо сформовані та  під дією 
антропогенних факторів. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні 

10 

3.1 Вироблення навиків у дослідженні та 
проведенні системного аналізу впливу 
фізико-географічних факторів, гідрометеоро-
логічних умов та антропогенного наванта-
ження на процеси формування водних об’єк-
тів, їх запасів, джерел живлення, водного, 
термічного, льодового режимів, формування 
хімічного складу. Представлення результатів 
наукового пошуку у вигляді доповідей-
презентацій. 

Самостійна 
робота 

Здійснення 
індивідуальних 
аналітичних 

робіт, модульні 
контрольні 

20 

4.1 При обґрунтуванні власної думки стосовно 
важливості вивчення водних об’єктів, 
гідрологічних процесів в них, а також 
сучасного впливу людини на них та 
прийнятті заходів щодо охорони 
навколишнього середовища рішень в сфері 
екології, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 

Самостійна 
робота 

Здійснення 
індивідуальних 
аналітичних 

робіт, модульні 
контрольні 

 

10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  

Результати навчання  
дисципліни   

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні 
закони, правила та принципи охорони 
довкілля та природокористування. 

+ + + +       

ПР03. Розуміти основні концепції, тео-
ретичні та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідно для 
аналізу та прийняття рішень в сфері 
екології, охорон довкілля та 
оптимального природокористування. 

+ + + + +      

ПР05. Знати концептуальні основи мо-
ніторингу та нормування антропоген-
ного навантаження на довкілля. 

    + + + +   

ПР11. Уміти прогнозувати вплив 
технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище. 

      + + + + 

ПР21. Уміти обирати оптимальні 
методи та інструментальні засоби для 
проведення досліджень, збору та 
обробки даних. 

      + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1-4.1 – 50 балів / 25 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1-4.1 – 50 балів / 25 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 
відпрацювання самостійної роботи та написання модульних контрольних робот. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

7.2 Організація оцінювання:  
Форма 

оцінювання 
Орієнтовний графік 

проведення 
ЗМ1 ЗМ2 

Min. балів Max. балів Min. балів Max. балів 
Модульна 
контрольна 
робота 

На лекційному занятті 
всередині та наприкінці 
семестру 

15 30 15 30 

Контроль 
самостійної 
роботи 

Оцінка результатів само-
стійної роботи всередині та 
наприкінці семестру 

10 20 10 20 

Сума 25 50 25 50 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 
 

П
р

а
к

ти
ч

н
і 

за
н

я
тт

я
 

К
он

су
л

ь
та

ц
ії

  

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 
р

об
о

та
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Гідрологія, предмет її вивчення, поділ.  
Загальна характеристика гідросфери 

1. Предмет вивчення гідрології, поділ її на розділи та значення. 2    

2. Гідросфера. Розподіл води на земній кулі, її колообіг. Види водних 
об’єктів. 

1    

3. Роль і значення води у природних явищах і процесах, житті та 
господарській діяльності людини. 

2    

4. Основні класифікації типів водойм планети.     10 

5. Вода як індивідуальна природна речовина Основні фізичні і хімічні 
властивості та склад природних вод. Розчинна здатність води. 

2    

6. Формування хімічного складу природних вод. Мінералізація води. 
Показники вмісту органічних речовин у воді. 

2    

7. Солоність водойм. Особливості формування сольового режиму 
водойм у різних регіонах планети. 

   12 

Консультація   1  

Модульна контрольна робота  № 1 1    

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Складові частини гідрології – гідрологія річок, озер, 
водосховищ, боліт, льодовиків, підземних вод, океанів і морів 

8. Гідрологія річок – основні поняття. Фізико-географічні 
характеристики річкових басейнів. Морфометричні та 
гідрографічні характеристики річок та їх басейнів. 

2    

9. Живлення річок та їх водний режим. Рівні та витрати води, методи 
вимірювання і розрахунку. 

3    

10. Термічний та льодовий режим річок. Особливості формування 
біоти річок. Використання річок. 

2    

11. Різноманіття річок та особливості їх формування та 
функціонування в умовах різних регіонів планети. 

   10 

12. Загальна характеристика гідрології озер. Водний баланс і рівневий 
режим озер. 

2    

13. 
Термічний та льодовий режим озер. Гідробіологія озер. Найбільші 
озера земної кулі та їх гідроекологічні проблеми. 

2    

14. Гідрологія водосховищ. Призначення, типи та основні 
характеристики водосховищ. Гідрофізичні процеси у 
водосховищах. Вплив водосховищ на довкілля. 

2    

15. Гідрологія боліт, їх поширення на земній кулі. Живлення та водний 
баланс. Вплив боліт на стік річок. Гідробіологія боліт. 

1    

16. Непроточні та тимчасові водойми: формування, режим та 
особливості сукцесійних процесів у межах різних регіонів планети. 

   12 
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17. Гідрологія льодовиків. Типи льодовиків, поширення та значення. 
Лавини як геофізичний процес та небезпечне гідрологічне явище.* 

1    

18. Гідрологія підземних вод. Запаси підземних вод в земній корі. 
Генетичні типи підземних вод та їх хімічні властивості. Охорона 
підземних вод від вичерпування та забруднення.* 

1    

19. Гідрологія океанів і морів. Світовий океан та його частини. 
Океанічні течії. Хімічний склад вод Світового океану та їх 
солоність * 

1    

20. Життя в океанах і морях, використання їх ресурсів. Негативний 
вплив людини на океани і моря.* 

2    

21. Артезіанські та мінеральні води, їх значення в житті людини. 
Світовий океан та особливості його організації та функціонування. 
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Консультація   1  

Модульна контрольна робота № 2 1    

ВСЬОГО 30 0 2 58 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Практичні заняття –  0 год. 
Самостійна робота – 58 год. 
Консультації – 2 год. 
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