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Загальна інформація про дисципліну 

 

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Гідрологія та технології захисту порушених 

водних екосистем» є професійним обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми «Техногенно-екологічна безпека» розроблена 

відповідно до стандарту вищої освіти України за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти в галузі знань 18 – «Виробництво та технології», 

спеціальність 183 – «Технології захисту навколишнього середовища», 

затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 13 листопада 2018 року № 1241. 

 Гідрологія належить до комплексу наук, які вивчають фізичні і 

географічні властивості Землі, зокрема її гідросфери. Спочатку гідрологія 

розвивалася як галузь фізичної географії, гідротехніки, геології, навігації. Як 

система наукових знань гідрологія сформувалася на початку 20 століття. На 

сучасному етапі розвиток гідрології спрямований на дослідження водних 

ресурсів і водного балансу Землі з урахуванням можливого потепління 

клімату, прогнозування майбутнього стану водних ресурсів, розв’язання 

проблем водного дефіциту. Одним із важливих напрямів розвитку гідрології 

в Україні є розроблення наукових основ протипаводкового захисту; 

комплексного використання та охорони водних ресурсів транскордонних 

річок  

 «Технології захисту порушених водних екосистем» є однією із 

складових у ході підготовки фахівців із спеціальності 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», що має на меті формування навичок в 

оцінці стану водних екосистем малих річок країни та розробці рекомендацій 

щодо оздоровлення й відновлення порушених річкових екотопів. Студенти 

знайомляться з методологією оцінки водних екосистем порушених 

діяльністю людини та розробці заходів з відновлення. 

 

Інформація про науково-педагогічного працівника 
 

Загальна інформація 

Душкін Станіслав Сергійович, доцент кафедри 

прикладної механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища факультету 

техногенно-екологічної безпеки, кандидат 

технічних наук. 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Чернишевська, 94, кабінет № 604. 

Робочий номер телефону – 707-34-07.  

Е-mail dushkin@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси 

- системи водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту навколишнього середовища у 

системах водопостачання та водовідведення; 

- технології захисту водних ресурсів; 

- підготовка води до питної якості. 



Професійні здібності 

- навички аналітичних та експериментальних 

досліджень процесів функціонування систем 

водопостачання, наявність патентів на винаходи 

та корисні моделі у галузі очищення природних 

та стічних вод. 

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

-участь у конференціях; 

- написання та публікація наукових статей. 

  

 Час та місце проведення занять з дисципліни 

 Заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого 

розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group). 

Консультації з навчальної дисципліни проводяться впродовж семестру 

щочетверга з 15.30 до 16.30 в кабінеті № 607. В разі додаткової потреби 

здобувача в консультації час погоджується з викладачем. 
 

 Мета вивчення дисципліни: 

– отримання основних теоретичних знань та практичних навиків в галузі 

гідрології; 

– формування навичок в оцінці стану водних екосистем та розробці 

рекомендацій щодо оздоровлення й відновлення порушених водних 

екосистем. 

 

Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

очна (денна) 

Статус дисципліни  Професійна обов’язкова 

Рік підготовки 2022 

Семестр 6-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 3 

- кількість модулів 2 

- загальна кількість годин 90 

  

Розподіл часу за навчальним планом: 

- лекції (годин) 20 

- практичні заняття (годин) 24 

- семінарські заняття (годин) 0 

- лабораторні заняття (годин) 0 

– курсовий проект (робота) (годин) 0 

- інші види занять (годин) 0 

- самостійна робота (годин)  46 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


- індивідуальні завдання (науково-дослідне) 

(годин) 
0 

- підсумковий контроль (диференційний 

залік, екзамен) 
Диференційний залік 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 Для вивчення навчальної дисципліни «Гідрологія та технології захисту 

порушених водних екосистем» здобувачі вищої освіти повинні мати базові 

знання про навколишнє середовище і опанувати матеріали курсів «Вступ до 

фаху» та «Методи та технології захисту біосфери». 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 
 

Відповідно до освітньо-професійної програми «Техногенно-екологічна 

безпека» вивчення навчальної дисципліни ОК 15 «Гідрологія та технології 

захисту порушених водних екосистем» повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПРН 

ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної 

політики, фундаментальні положення з біології, хімії, 

фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних 

інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та 

вирішення конкретних природозахисних задач у 

виробничій сфері. 

ПР01 

Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на 

розумінні механізмів впливу людини на навколишнє 

середовище і процесів, що відбуваються у ньому 

ПР04 

Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності 

та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. 

ПР05 

Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні 

системи і процеси в основі природозахисних технологій 

відповідно екологічного імперативу та концепції сталого 

розвитку 

ПР06 

Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та 

організаційні заходи щодо запобігання забруднення 

довкілля 

ПР07 

Вміти проводити спостереження, інструментальний та 

лабораторний контроль якості навколишнього середовища, 

здійснювати внутрішній контроль за роботою 

природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і 

підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів 

вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і 

апаратури з використанням нормативно-методичної та 

ПР09 



технічної документації 

Дисциплінарні результати навчання абревіатура 

-  - 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, 

узагальнень, аналізу та синтезу 

К01 

Знання і критичне розуміння предметної області та 

професійної діяльності 

К02 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

К04 

Здатність приймати обґрунтовані рішення К05 

Прагнення до збереження навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку суспільства 

К07 

Очікувані компетентності з дисципліни абревіатура 

- - 

 

Теми навчальної дисципліни: 

МОДУЛЬ 1. Гідрологія 

Тема 1.1. Предмет гідрології, гідросфера, водні об’єкти та водні 

ресурси 

Тема 1.2. Річки  

Тема 1.3. Озера 

Тема 1.4. Болота 

Тема 1.5. Водні ресурси України  

МОДУЛЬ 2. Технології захисту порушених водних екосистем 

Тема 2.1. Компенсаційні технічні природоохоронні заходи 

Тема 2.2. Компенсаційні гідротехнічні природоохоронні заходи 

Тема 2.3. Компенсаційні ландшафтні природоохоронні заходи 

Тема 2.4. Старіння річкових екосистем 

Тема 2.5. Управління станом річкових екосистем, прийняття технічних 

рішень  

 

Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять:  
 

Назви 

модулів 

і тем 

Форма здобуття освіти (очна (денна) або заочна (дистанційна)) 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 
лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

6- й семестр 

Модуль 1 

Тема 1.1 9 2 3 - 4 - 



Тема 1.2 9 2 3 - 4 - 

Тема 1.3 9 2 2 - 5 - 

Тема 1.4 9 2 2 - 5 - 

Тема 1.5 9 2 2 - 5 - 

Разом за 

модулем 1 
45 10 12 - 23 

- 

6- й семестр 

Модуль 2 

Тема 2.1 9 2 3 - 4 - 

Тема 2.2 9 2 3 - 4 - 

Тема 2.3 9 2 2 - 5 - 

Тема 2.4 9 2 2 - 5 - 

Тема 2.5 9 2 2 - 5 - 

Разом за 

модулем 2 
45 10 12 - 23 

- 

УСЬОГО 90 20 24 - 46 - 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Водні об’єкти та водні ресурси 6 

2. Річки 2 

3. Водосховища 2 

4. Озера 2 

5. Болота 2 

6. Водні ресурси України 2 

7. Визначення оптимальних характеристик підсистем 

річкових та озерних об’єктів 

2 

8. Розрахунок ширини стокорегулюючої лісосмуги 

навколо озер, річок та інших водних об’єктів 

2 

9. Методика визначення екологічного стану озер 2 

10. Методика визначення екологічного стану річок та 

інших водних об’єктів 

2 

 Разом 24 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

 Модульний контроль №1: Розкрити гідрологічні особливості річки, 

озера, болота чи водосховища та розкрити один з значущих водних об’єктів 

України згідно до теми, наприклад, Річки-Дніпро, озера – Світязь, болота – 

«Чорний ліс», водосховища - Каховське. 

 Модульний контроль №2: Технології захисту порушених водних 

екосистем. 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 
 

Засоби оцінювання 



 

 Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: усне та письмове опитування, виконання модульних контрольних 

робіт. 
 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми 

компонентами, здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в 

НУЦЗ України з переведенням в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 

4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної 

дисципліни за різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, 

що використовується в 

НУЦЗ України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90–100 A відмінно 

80–89 B 
добре 

65–79 C 

55–64 D 
задовільно 

50–54 E 

35–49 FX 
незадовільно 

0–34 F 
 

Критерії оцінювання 
 

Форми поточного та підсумкового контролю 
 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти 

проводиться у формі опитувань та виконання модульних контрольних 

робіт, форма підсумкового контролю – диференційований залік. 

 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами 

навчальних занять та контрольними заходами з дисципліни 

 

Види навчальних занять 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних 

занять  

І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 5 0,2 1 

практичні заняття 12 2 24 

модуль 1 1 25 25 

Разом за модуль 1 50 

Модуль 2 
лекції 5 0,2 1 

практичні заняття 12 2 24 



модуль 1 1 25 25 

Разом за модуль 2 50 

Разом за поточний контроль 100 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Поточний контроль. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекційному 

занятті: 

- відсутність, пасивна участь, неспроможність відповісти на поставлене 

питання – 0; 

- активна участь у навчальному процесі – 0,1; 

- максимальна оцінка за опитування – 0,2. 

 Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті: 

- відсутність, пасивна участь, неспроможність відповісти на поставлене 

питання – 0; 

- активна участь у навчальному процесі – 1; 

- максимальна оцінка за опитування – 2. 

 

Модульний контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів під час виконання модульних 

контрольних робіт: 

Оцінюєтеся на розсуд викладача, максимум 25 бала, оцінка 

розраховується як максимальна кількість балів помножена на % виконання 

роботи, мінімальний процент виконання роботи – 50 %. 
 

 Підсумковий контроль. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені (диференційованому 

заліку): 

 Обов’язкове виконання модульних контрольних робіт. 

 

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену:  

 

1. Основні розділи гідрології? 

2. Які фізичні чинники спричиняють кругообіг води у природі? 

3. Що являє собою кругообіг води на земній кулі? Відмінність між 

малим та великим кругообігом. 

4. Навести рівняння водного балансу суші, океану та земної кулі. 

5. Визначення поняття «річка». 

6. Що називають річковою системою? 

7. Визначення поняття «гідрографічна мережа». 



8. Відмінність понять «річкова» та «руслова» мережа. 

9. Що називають витоком річки? 

10. Що називають гирлом річки. Типи гирл. 

11. Довжина річки. Засоби вимірювання довжини річки. 

12. Визначення поняття «басейн річки». 

13. Що називають вододілом? 

14. Як проходить Світовий вододіл? 

15. Як провести вододіл на карті? 

16. Класифікація басейнів за розміром площі. 

17. Які морфо метричні характеристки басейну вам відомі? 

18. Як визначаються площа, довжина, максимальна ширина басейну? 

19. Навести формули, за якими визначаються середня ширина та 

коефіцієнт асиметрії басейну. 

20. Визначення поняття «річкова долина». 

21. Що називають річковим руслом? 

22. Типи річкових долин за походженням 

23. Основні елементи перерізу долини. 

24. Класифікація річкових долин за формою перерізу. 

25. Відмінність понять «русло» та «заплава» 

26. Чим відрізняються поняття площа «живого» і «водного» перерізу 

русла? 

27. Визначення морфометричних характеристик живого перерізу 

русла 

28. Що таке меандри? 

29. Як змінюються глибини і швидкості на плесах та перекатах?  

30. Які існують види поверхневого живлення річок? 

31. Які фізико-географічні фактори впливають на живлення річок? 

32. В чому полягає господарська діяльність людини, що впливає на 

живлення річок? 

33. Визначення поняття «рівень води» у річці. 



34. Схарактеризувати фактори, що впливають на коливання рівня 

води у річках? 

35. Як вимірюється рівень води? Періодичність вимірювань рівня на 

водомірних постах. 

36. Значення спостережень за рівнем води.  

37. Що називають озером? 

38. За якими ознаками класифікуються озера? 

39. Які озера мають найбільшу площу, глибину? 

40. Які морфо метричні характеристики визначають для озера? 

41. Визначення поняття водосховище. У чому відмінність понять 

«озеро»  та «водосховище»? 

42. Класифікація водосховищ. 

43. Пояснити основні закони руху води та наносів в річках. Пояснити 

вплив сезонних змін температури на режим річки. 

44. Дати характеристику екологічніих проблем річок. 

45. Дати характеристику озер, їх утворення та розповсюдження на 

Землі. 

46. Охарактеризувати гідрологічний режим боліт. 

47. Пояснити основні гідрологічні процеси в озерах. 

48. Навести прилади для вимірювання швидкості води в річці. 

49. Дати характеристику балансу водних мас озера.  

50. Пояснити процеси походження боліт.  

51. Охарактеризувати будову боліт та етапи їх розвитку.  

52. Навести основні морфометричні характеристики річок. 

53. Визначити витрату води та наносів графічним методом. 

54. Охарактеризувати гідрологічний режим боліт. 

 

Політика викладання навчальної дисципліни 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). 



Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час онлайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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