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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4  
Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 
 

Модулів – 2 
Спеціальність 
101 Екологія 

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 2 

Загальна кількість годин 
– 120  

Семестр  
IV-й III, IV-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

32 год. 16 год. 
Практичні, семінарські 
 год.  год. 

Лабораторні 
32 год. 16 год. 

Самостійна робота 
56 год. 88 год.  

ІНДЗ:  
Вид контролю: іспит  

 
2. Мета та завдання 

Загальна гідрологія – це комплексна наука про Землю, що фізико-географічними 
методами вивчає природні води разом з явищами та процесами, що в них протікають і 
визначають поширення вод як по земній поверхні, так і в земних товщах. 

Висновки гідрології у відношенні усесторонньої оцінки гідрологічного режиму 
окремих водних об’єктів і територій використовуються для здійснення водогосподарських 
заходів, спрямованих на раціональне використання водних ресурсів. Гідрологія 
відноситься до комплексу наук, що вивчають фізичні та географічні властивості планети, 
зокрема її гідросферу, властивості та процеси, що в ній протікають, у взаємозв’язку з 
атмосферою, літосферою та біосферою. 
 Мета і критерії дисципліни 

Мета курсу – вивчити водні об’єкти земної кулі (Світовий океан, річки, озера та 
водосховища, підземні води, льодовики, болота),  основні гідросферні явища та процеси, 
що формують гідрологічний, метеорологічний, кліматичний та екологічний стан планети і 
окремих її регіонів. 

Об’єкт вивчення гідрології – це океани, моря, річки, озера та водосховища, болота 
та скупчення вологи у вигляді снігового покриву, льодовики, ґрунтові та підземні води. 

Предметом вивчення гідрології, зокрема, є поширення води на земній кулі, її   
вплив на суходіл, значення води для життя на Землі. 

Завдання курсу – сформувати в результаті його вивчення наступні показники знань, 
умінь та навичок: 

Знання: 



- будови і загальних особливостей гідросфери Землі, основних фізичних процесів, 
що в ній відбуваються; фізичного і математичного моделювання гідросферних 
процесів; зв’язків між характером атмосферних явищ та процесів, що відбуваються 
на поверхні Землі та гідрологічним режимом водних об’єктів; 

- фізичних процесів і географічних чинників, що формують гідрологічний режим 
водних об’єктів, а також фізичної суті процесів, що впливають на цей режим у 
конкретних природних умовах з урахуванням антропогенних чинників; 

- методів дослідження гідросфери, моніторингу, картографування і прогнозу 
гідрологічних процесів і змін режимів цих процесів; 

- тісних зв’язків між атмосферними, гідрологічними, екзогенними геологічними і 
біологічними процесами. 
Уміння: 

- застосовувати гідрологічні знання при вирішенні завдань по оцінці об’єктів, 
напрямків і швидкостей водної міграції різноманітних забруднювачів довкілля; 

- проводити обробку та аналіз гідрологічних спостережень, виявляти зв’язки між 
кліматичними, гідрологічними та екологічними процесами; 

- оцінювати водні ресурси різних районів земної кулі, пов’язувати їх з іншими 
природними умовами та ресурсами, станом і перспективами розвитку біосфери. 
Навички: 

- самостійного виконання гідрологічних розрахунків і спеціальних графічних 
побудов, а також аналізу отриманих результатів; 

- визначення гідрографічних характеристик річки та її басейну; 
- оцінки якості поверхневих вод із точки зору екологічного благополуччя. 

Базою при вивчення курсу служать теоретичні знання загальноосвітніх курсів з 
астрономії, географії, фізики, хімії, біології, а також спеціальні знання з гідромеханіки, 
гідрофізики, гідрохімії, гідробіології, гідроекології та інших природничих наук. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  Гідрологія як наука. Основні властивості води. Гідрологія 
рік та озер. 

ТЕМА 1. ГІДРОЛОГІЯ ЯК НАУКА, ЇЇ МІСЦЕ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЧНОЇ 
ОБОЛОНКИ  (2 год). 
Гідросфера – складова частина географічної оболонки. Структура гідрології, її місце в 
циклі географічних наук. Методи гідрологічних досліджень. Основні типи водних об’єктів 
та їхній гідрологічний режим. Становлення та розвиток гідрології як науки. 
 
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ  (2 год). 
Молекулярна структура та ізотопний склад води. Основні фізичні властивості води. Вода 
як індивідуальна природна речовина. Хімічний склад та властивості природних вод. 
Фундаментальні закони фізики та їх використання при вивченні водних об’єктів. 
 
ТЕМА 3. КРУГООБІГ ВОДИ У ПРИРОДІ (2 год). 
Кількість та розподіл води на земній кулі. Кругообіг води на Землі. Світовий водний 
баланс. Внутрішньоматериковий вологообіг. Кругообіг речовин, що містяться в 
природних водах.  
 
 
 



ТЕМА 4. ГІДРОЛОГІЯ РІК (6 год). 
Основні поняття та визначення. Живлення річок. Гідрологічні характеристики та водний 
та режим річок. Селеві потоки. Руслові процеси. Гідрохімія та гідробіологія річок. Річкова 
мережа України. 
 
ТЕМА 5. ОЗЕРА ЯК ОБ’ЄКТИ ГІДРОСФЕРИ (4 год). 
Загальні характеристики. Водний і термічний режим озер. Гідрохімічні, гідробіологічні 
особливості озер. Гідробіологія озер та донні відклади. Особливості географічного 
поширення та використання озер. 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.  Гідрологія водосховищ, боліт, льодовиків та підземних вод. 
Гідрологія океанів і морів.  

 
ТЕМА 6. ГІДРОЛОГІЯ ВОДОСХОВИЩ (2 год). 
Призначення і класифікація водосховищ. Основні складові об’єму та нормативні рівні 
водосховища. Гідрологічний, гідрохімічний та гідробіологічний режими водосховища. 
Водосховища та навколишнє середовище. 

 
ТЕМА 7. ГІДРОЛОГІЯ БОЛІТ (2 год). 
Походження і поширення боліт. Типи боліт і їхня будова, морфологія та гідрографія. 
Живлення, водний баланс та термічний режим боліт. Екологічне значення боліт. 

 
ТЕМА 8. ГІДРОЛОГІЯ ЛЬОДОВИКІВ (2 год). 
Особливості льодовика як водного об’єкта гідросфери. Походження льодовиків та їхнє 
поширення на земній кулі. Типи льодовиків. Утворення та бідова льодовиків. Живлення та 
абляція льодовиків. Баланс льоду і води в льодовиках. Рух льодовиків та його наслідки. 
Екологічне значення льодовиків. 

 
ТЕМА 9 . ГІДРОЛОГІЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД (4 год). 
Походження та умови залягання підземних вод. Водно-фізичні властивості ґрунтів і 
гірських порід. Умови залягання та розповсюдження підземних вод. Рух і режим 
підземних вод. Практичне значення та охорона підземних вод. 

 
ТЕМА 10. ГІДРОЛОГІЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ (4 год). 
Світовий океан та його частини. Рельєф дна Світового океану, донні відклади. Хімічний 
склад  та солоність вод Світового океану.  Термічний режим вод океанів і морів. Водні 
маси Світового океану. Рівень та хвилювання в океанах і морях. Припливи і відпливи. 
Течії в океанах та морях. Населення та ресурси Світового океану, їхнє використання. 
 
ТЕМА 11. ВОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ, ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНА       
(2 год). 
Поняття про водні ресурси й водний фонд. Водні ресурси і водний баланс України. 
Управління водними ресурсами.  

 
 
 
 
 
 
 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьо-

го  
у тому числі Усьо-

го  
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1.  Гідрологія як наука. Основні властивості води. Гідрологія рік та озер. 

Тема 1. Гідрологія як наука, 
її значення у вивченні 
географічної оболонки. 

7,5 2 
 

2 
 

3,5 7,5 1  1  5,5 

Тема 2. Основні фізичні та 
хімічні властивості води. 7,5 2  2  3,5 7,5 1  1  5,5 

Тема 3. Кругообіг води у 
природі. 7,5 2  2  3,5 7,5 1  1  5,5 

Тема 4. Гідрологія рік. 22,5 6  6  10,5 22,5 3  3  16,5 
Тема 5. Озера як об’єкти 
гідросфери. 15,0 4  4  7,0 15,0 2  2  11,0 

Разом – змістовний модуль1 60 16  16  28 60 8  8  44 
Змістовний модуль 2. Гідрологія водосховищ, боліт, льодовиків, підземних вод, морів і океанів. 
Водні ресурси України. 
Тема 6. Гідрологія 
водосховищ. 7,5 2  2  3,5 7,5  1  1 5,5 

Тема 7. Гідрологія боліт. 7,5 2  2  3,5 7,5  1  1 5,5 
Тема 8. Гідрологія 
льодовиків. 7,5 2  2  3,5 7,5  1  1 5,5 

Тема 9. Гідрологія 
підземних вод. 15,0 4  4  7,0 15,0  2  2 11,0 

Тема 10. Гідрологія 
Світового океану. 15,0 4  4  7,0 15,0  2  2 11,0 

Тема 11. Водні ресурси 
України, їхнє використання 
й охорона. 

7,5 2 
 

2 
 

3,5 7,5 
 

1  1 5,5 

Разом – змістовний модуль 2 60 16  16  28 60  8  8 44 
Усього годин 120 32  32  56 120  16  16 88 
 

5. Теми лабораторних   занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Визначення гідрографічних характеристик річки та її басейну. 4 
2 Розрахунок основних топологічних характеристик річкової мережі. 4 

3 Побудова профілю поперечного перерізу русла та розрахунок його 
основних морфометричних характеристик. 4 

4 Побудова графіка коливання рівня води в річці. 4 
5 Побудова гідрографа. Аналіз щоденних витрат води в річці. 4 
6 Розрахунок основних характеристик річкового стоку. 4 
7 Аналіз основних морфометричних характеристик озера. 4 

8 Фізико-географічна характеристика океану на основі повздовжнього 
перерізу. 4 

 Разом 32 



6. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Використання природних вод і практичне значення гідрології. 3,5 
2 Вплив людини на процеси кругообігу води. 3,5 

3 Вплив аномальних фізичних властивостей води на природні 
процеси у географічній оболонці Землі. 3,5 

4 
Підходи до визначення рангу річки. Типізація рік України за 
джерелами та видами живлення. Вплив на стік господарської 
діяльності людини. Використання річок. 

10,5 

5 Найбільші озера світу та України. Льодові явища в озерах. 
Значення та використання озер. 7,0 

6 Водосховища і навколишнє середовище. 3,5 
7 Вплив боліт і їх осушення на стік річок. Екологічне значення 

боліт. 
3,5 

8 Вплив льодовиків на природне середовище. Екологічне значення 
льодовиків. 

3,5 

9 Взаємодія поверхневих та підземних вод. Особливі типи 
підземних вод. Практичне значення підземних вод. Охорона 
підземних вод від вичерпування та забруднення. 

7,0 

10 Порівняльна характеристика океанів. Основні морфологічні 
одиниці океанів та морів (затоки, бухти, лимани, лагуни, фіорди, 
протоки). Використання ресурсів океанів і морів. 

7,0 

11 Використання та охорона водних ресурсів. 3,5 
 Разом 56 

 
7. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні (розповідь, 
бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної діяльності – 
пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

                                                                     

8. Методи контролю 

Поточний контроль передбачає оцінювання  виконання лабораторної роботи.  
Проміжний контроль охоплює оцінку за контрольну роботу. 

 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
50 

 
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

4 4 4 6 5 4 4 4 6 5 4 
 
 



Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 
 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

10. Методичне забезпечення 

Курганевич Л. Гідрологія : навчально-методичний посібник [для самостійної роботи 
студентів] / Л. Курганевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 48 с. 
 

11. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Загальна гідрологія: навч. посібник / С. С. Левківський, В. К. Хільчевський,          

О. Г. Ободовський, Л. Г. Будкіна, В. В. Гребінь, Д. В. Закревський, С. М. Лисогор, 
М. М. Падун, В. І. Пелешенко. – Київ : Фітоцентр, 2000. – 264 с. 

2. Загальна гідрологія : підручник / В. К. Хільчевський, О. Г. Ободовський,                
В. В. Гребінь та ін.– Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 399 с. 

3. Клименко В. Г. Загальна гідрологія : навч. посібник для студ. / В. Г. Клименко – 
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 254 с. 

4. Курганевич Л. П. Загальна гідрологія : навчальний посібник / Л. П. Курганевич,   
В. І. Біланюк, Ю. М. Андрейчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с. 

5. Ющенко Ю. С. Загальна гідрологія : підручник / Ю. С. Ющенко. – Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 591.  

 
Допоміжна 

1. Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан та використання : монографія /  
В. І. Вишневський. – Київ : Віпол, 2000. – 376 с. 

2. Колодій В. В. Гідрогеологія : підручник / В. В. Колодій. – ЛНУ імені Івана Франка, 
2010. – 368 с. 
 

Інформаційні ресурси 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/ - Науковий журнал «Гідрологія, гідрохімія і 
гідроекологія» 

  Програму склала ____________ Л. Курганевич 


