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загальна кількість годин - 105 (кредитів ЄКТС – 3,5); 
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Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою курсу «Водні ресурси та АІС ДВК» є поглиблення теоретичних знань та 
набуття практичних навичок аналізу водних ресурсів, які підлягають обліку та оцінці  
задля отримання достовірних і необхідних даних щодо правового, природного і 
господарського стану водних об’єктів й організації їхнього раціонального та ефективного 
використання. Об’єкт вивчення – водні ресурси світу, України та регіону, АІС ДВК. 
Предметом вивчення є оцінка водних ресурсів, їх просторово-часова динаміка, шляхи 
використання, а також система управління та електронного обліку. Завдання курсу – 
сформувати у студентів в результаті вивчення цього предмета такі показники знань, умінь 
та навичок: 
  Знання: 

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

 структури, функцій та стратегії сталого розвитку водного господарства; 
 поширення, кількості та якості водних ресурсів світу, України та регіону, їхнє 

використання; 
 нормативно-правового забезпечення та державного регулювання  обліку вод й 

ведення державного водного кадастру; 
 системи спостереження, обліку, накопичення, систематизації, узагальнення 

інформації щодо кількості та якості вод із застосуванням сучасних інформаційних 
технологій. 
Уміння: 

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

 давати характеристику водозабезпеченості різних територій; 
 проводити обробку та узагальнення гідрологічної та гідроекологічної інформації із 

використанням сучасних інформаційних технологій; 
 оцінювати якість водних ресурсів з точки зору екологічного благополуччя; 
 використовувати дані про водні ресурси при обґрунтуванні водоохоронних заходів. 

Навички: 
 аналізу та обробки гідрологічних спостережень, виявлення зв’язків між 

кліматичними, гідрологічними та екологічними процесами; 
 обліку водних ресурсів, ведення кадастрових робіт із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій;   
 роботи з архівними, опублікованими, збереженими в АІС ДВК матеріалами про 

водні ресурси, їхню кількість та якість; 
 самостійно орієнтуватися і систематизувати головні інформаційні масиви 

гідрологічних та гідроекологічних даних.  



Базою при вивченні курсу слугують спеціальні знання з фізичної географії, 
геоморфології, кліматології та метеорології, гідрології, загальної екології. 
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