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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів зі значенням водних ресурсів для стійкого розвитку 
країни, проблемами водозабезпечення окремих регіонів України та загальним станом водних 
ресурсів у світу в умовах глобальних кліматичних змін. Чільне місце посідає проблема 
забруднення водних екосистем та розробка заходів з мінімізації цього процесу.  У студента мають 
сформуватися ґрунтовні знання з гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних процесів у 
водоймах різного типу, особливо процесів, що лежать в основі самоочищення водойм. Важливо 
вміти визначати якість питного водопостачання, якість природних вод різного типу, причому з 
урахуванням європейських підходів і Водної Рамкової Директиви ЄС 2000.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати – основні екосистемні закони, методологічні підходи до пізнання еко- і біосистем 
(дисципліна «Основи екології»). Теоретичне ядро її становлять такі науки як загальна 
екологія, гідрологія, гідрохімія, гідробіологія, фізіологія людини і тварин, фізіологія і 
біохімія рослин, хімія.  

2. Вміти – інтерпретувати основні характеристики водних ресурсів, орієнтуватися в 
нормативно-правовій базі з проблем охорони та раціонального використання водних 
ресурсів, збереження видового різноманіття, розраховувати припустимі величини 
антропогенного впливу на водні екосистеми. 

3. Володіти навичками виконання основних досліджень гідроекосистем, математичних 
розрахунків, розрахунку лімітуючого показника шкідливості, визначати загальні негативні 
ефекти впливу різних природних та антропогенних чинників на стан водних екосистем та 
якість водних ресурсів. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Охорона і раціональне використання водних ресурсів»  є складовою циклу дисциплін 
вільного вибору студента освітньої програми першого рівня вищої освіти підготовки здобувачів 
освітнього ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Викладання даної дисципліни 
спрямовано на вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів до 
охорони та раціонального використання водних ресурсів, формування вмінь вирішувати проблеми 
водозабезпечення, охорони та раціонального використання водних ресурсів в умовах глобальних 
кліматичних змін. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення 
та практичне застосування головних законів і принципів екології для оптимізації стану водних 
екосистем і їх раціонального використання. Важливо вміти розраховувати екологічні ризики, 
обумовлені гідрологічними, гідрохімічними та гідроекологічними процесами, виокремлювати 
антропогенну складову та розробляти адекватні заходи з оптимізації стану водних екосистем та 
раціонального їх використання, впровадження водної політики за інтегрованим принципом із 
застосуванням кліматично стійких підходів до управління водними ресурсами 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є: 
- оволодіти навичками роботи з гідроекологічними методами аналізу;  

- засвоїти сучасні тенденції екологічних ризиків, обумовлених чинниками різної природи; 
- набути знання і вміння для застосування екологічних законів і принципів із метою 

оптимізації стану водних екосистем та їх раціонального водокористування в умовах 
глобальних змін клімату. 

 

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 
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основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
фахових: 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила 
та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР08. Уміти проводити пошук 
інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР09. 
Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору 
шляхів їх вирішення; ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси 
Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень; ПР21. Уміти обирати 
оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність 

Форми 
викладання  
і навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати принципи наукового пізнання світу Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді 

30 

1.2 Наводити приклади комп’ютерних програм 
для оброблення і представлення кінцевих 
результатів 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді 

30 

2.1 Планувати екологічне дослідження Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді 

15 

2.2 Користуватись методами статистичного 
аналізу даних 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді 

15 

3.1 Представити результати у вигляді наукової 
доповіді та короткої наукової публікації 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
3 

4.1 Вміти провести пошук та аналіз наукової 
літератури 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
3 

4.2 Провести аналіз експериментальних даних Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
4 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

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

+  +     

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень. 

+    + + + 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

+  +  +   

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-
технології та ресурси Інтернету для інформа-
ційного забезпечення екологічних досліджень. 

 +  +  +  

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та ін-
струментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

 + + +   + 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.2 – 30 / 15 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.2 – 30 / 15 балів. 
3. Виконання розрахункової роботи та захист доповіді: РН 1.1–4.2 – 40 / 20 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 написання модульних контрольних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій зі змістовних 

модулів 1 і 2 відповідно. Студенти мають виконати розрахункову роботу та доповістися по ній. 
 
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 
 

№  Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практ. С/Р Конс. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Проблема охорони водних ресурсів” 

1. 

Предмет та завдання курсу. Його зв’язок з 
іншими науками. Проблеми охорони водних 
ресурсів у світі та в Україні 
 

4    

2. 
Використання ГІС для дослідження 

гідрологічних процесів  4   

3. 
Головні етапи в дослідженні водних ресурсів в 

Україні та в світі   8  

4. 
Основні поняття. Методологія та методи 
досліджень. 
 

2    

5. Причини виникнення дефіциту водних ресурсів  2   

6. 
Головні чинники, які впливають на рівень 

водозабезпечення певних регіонів   8  

7. 
Розподіл водних ресурсів  в Україні 
 

2    

8. 
Головні причини водного дефіциту в певних 
регіонах 
 

  8  

9. 
Визначення головних трендів у зміні 

водозабезпечення окремих регіонів  4   

10. 
Ситуація з водними ресурсами в Україні та світі. 
 

2    

11. 
Оцінка ролі рівня водозабезпечення в 
економічному розвитку регіонів 
 

  8  

12. 
Ситуація з забезпеченням питною водою 
населення України 
 

2    

14. 
Вплив глобальних кліматичних змін на водні 
ресурси та стан водозабезпечення окремих 
регіонів 

2    

Модульна контрольна робота 1  2   
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“ Раціональне використання водних ресурсів”  

15. 
Проблеми раціонального використання водних 
ресурсів у світі та в Україні 
 

2    

16. 
Екосистемні процеси, які впливають на стан 
водних ресурсів. 
 

  6  
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17. 
Кількісна оцінка водозабезпечення територій і 

регіонів.  4   

18. 

Природні та антропогенно індуковані процеси 
змін гідрологічного режиму та рівня 
водозабезпечення. 
 

2    

19. 
Чинники, що впливають на якість поверхневих 
вод. 
 

  6  

20. 
Роль водосховищ Дніпровського каскаду в 

забезпеченості водними ресурсами .  2   

22. 
Екологічні проблеми, по’вязані з малими 
річками України. 

2    

23. 
Рівні забруднення поверхневих вод. Їх оцінка та 
шляхи поліпшення стану водних ресурсів.  

  4  

25. 
Можливості прогнозування гідрологічних та 
гідрогімічних процесів у екосистемах різного 
типу. Кліматичні зміни та нові ризики. 

2    

26. 
Використання космічних досліджень для оцінки 
стану водних ресурсів. 
 

  4  

27. 
Оцінка потенційних загроз у зв’язку з 
загостренням проблем водозабезпечення. 
 

2    

28. 
Роль боліт у стабілізації гідрологічного режиму. 
 

  4  

29. 
Водна Рамкова Директива ЄС та її 
імплементація в Україні 
 

2    

30. 
Загальноєвропейські підходи до охорони та 
раціонального використання водних ресурсів 
 

  4  

31. Прогнозування дефіциту водних ресурсів   4   

32. 
Загальний стан екосистем і водні ресурси. 
 

2    

33. 
Головні проблеми в охороні та раціональному 
використанні водних ресурсів в Україні та світі 

  2  

34. Доповідь за результатами власного дослідження.   2  
Консультації    4 
Модульна контрольна робота 2  2   
ВСЬОГО 28 24 64 4 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 24 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 64год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

 

 Основні: 

1. Водна рамкова директива ЄС 200/60/ЕС. Основні терміни та їх визначення. – К., 2006. – 240 с. 
2.    Грищенко Ю.М.Комплексне використання та охорона водних ресурсів (навчальний посібник) 

Рівне, 1997. – 247 с. 
3. Впровадження Європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу 

довкілля України: Наук.-метод. посібник /О.І. Бондар, О.Г. Тараріко, Є.М. Варламов та ін. – 
К.: Інрес, 2006. – 264 с.   

4. До Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Терміни та 
визначення водних Директив ЄC. – К., 2015. 

5. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2019 
р. – 349 с.  

6. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями, 
Мінекобезпеки. – К., 1998. 

7.   Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – К.: Віпол, 2000. – 376 с. 
8. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). – К: 

Ніка-Центр, 2010. – 316 с. 
9. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. – К.: «Інкос», 2009. – 613 с. 
10. Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості поверхневих вод. – К., 2001. 
 

Додаткові: 
 

1.    Бакаева Е.Н., Никаноров А.М. Гидробионты в оценке качества вод суши. – Москва: Наука, 
2006. – 239 с. 

2. Берещук М.Я., Тихонюк-Сидорчук В.О. Методичні вказівки до виконання індивідуальних, 
розрахунково-графічних завдань, практичних і самостійних робіт з курсу «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальності 6.092600 «Водопостачання та водовідведення»), Харків-ХНАМГ-2007. 
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