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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

19 Архітектура та 

будівництво 
За вибором 

Спеціальність: 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Модулів – 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 1 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2, 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

16 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

60 год. 

 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30 / 60. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета викладання навчальної дисципліни «Гідрологія та гідрометрія» 

полягає в ознайомленні студентів з режимом і гідрологічними характеристиками 

водних об’єктів. 

 Завдання дисципліни – засвоєння студентами методики проведення 

спостережень на водних об’єктах і методів розрахунку гідрологічних 

характеристик. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати класифікацію водних об’єктів; особливості режиму підземних вод, 

річок, озер, боліт, водосховищ; основні методи гідрометричних спостережень на 

водних об’єктах; 

 уміти організовувати гідрометричні спостереження та визначати основні 

гідрологічні характеристики водних об’єктів. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Гідрологія та гідрометрія. 

 Тема 1. Вступ. 

1.1. Водні ресурси Землі. 1.2. Класифікація об’єктів гідросфери. 

1.3. Предмет і завдання гідрології. 1.4. Предмет і завдання гідрометрії. 

1.5. Кругообіг води в природі.  

     Тема 2. Загальна характеристика природних вод. 

2.1. Специфічні властивості води. 2.2. Будова молекули води. 

2.3. Фізичні властивості природних вод. 2.4. Хімічний склад 

природних вод і форми його вираження. 

Тема 3. Поняття про підземні води. 

3.1. Класифікація підземних вод за умовами залягання. 3.2. Води зони 

аерації. 3.3. Ґрунтові води. 3.4. Артезіанські води. 

 Тема 4. Гідрологія річок. 

4.1. Типи річкових систем. 4.2. Морфометричні характеристики річок. 

4.3. Живлення та режим річок. 

 Тема 5. Гідрологія озер, боліт, водосховищ. 

5.1. Класифікація озер.  5.2. Морфометричні характеристики озер. 

5.3. Болота, їх утворення та розвиток. 5.4. Типи водосховищ. 

5.5. Морфометричні характеристики водосховищ. 

Тема 6. Гідрометричні спостереження. 

6.1. Принципи організації гідрометеорологічної мережі. 6.2. Типи 

водомірних постів. 6.3. Організація водомірних спостережень. 

6.4. Промірні роботи на річках і водоймах. 6.5. Заміри швидкості руху 

води. 6.6. Визначення витрат води.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  
у тому числі 

л пр с.р. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Гідрологія та гідрометрія 

Тема 1. Вступ  6 2 - 4 

Тема 2. Загальна характеристика природних вод 12 2 2 8 

Тема 3. Поняття про підземні води 24 2 6 16 

Тема 4. Гідрологія річок 12 2 2 8 

Тема 5. Гідрологія озер, боліт, водосховищ 12 4 - 8 

Тема 6. Гідрометричні спостереження 23 4 4 15 

Разом за змістовим модулем 1 89 16 14 59 

Семестровий контроль (залік) 1 - - 1 

Усього годин 90 16 14 60 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн 

1 Засоби систематизації та зображення результатів хімічного 

аналізу природних вод 

4 

2 Визначення витрат потоку ґрунтових (безнапірних) вод у 

горизонтальні водозабірні споруди (річки, озера, водосховища) 

2 

3 Визначення витрат потоку артезіанських (напірних) вод у 

горизонтальні водозабірні споруди (річки, озера, водосховища) 
2 

4 Розрахунок припливу води до вертикальних водозабірних споруд 2 

5 Методи промірних робіт на річках і водоймах 4 

 Усього  14 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн 

1 Вивчення та доопрацювання лекційного матеріалу 31 

2 Підготовка до практичних занять та оформлення практичних 

робіт до здачі 
28 

 Усього забезпечення аудиторних занять 59 

 Забезпечення семестрового контролю 1 

 Усього  60 

 
7. Методи навчання 

 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни «Гідрологія та 

гідрометрія» передбачається на лекціях та в результаті самостійного 

доопрацювання й вивчення тем за підручниками й посібниками. Практичні 

навики студентів з гідрології та гідрометрії формуються на практичних заняттях. 

Студент, який запізнився на заняття більш ніж на 5 хвилин, до заняття не 

допускається. 

  

8. Методи контролю 
 

Контроль знань з навчальної дисципліни «Гідрологія та гідрометрія» 

здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Система контролю включає 

поточний і підсумковий (семестровий) контроль. Формами контролю є: 

виконання й захист практичних робіт, модульна контрольна робота, залік. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Студент допускається до модульної контрольної роботи за умови повного 

виконання навчальної програми змістового модуля – виконання й захисту 

практичних робіт, опрацювання всіх тем лекційного курсу. Таким, що опрацював 

лекційний курс, вважається студент, який не має пропусків лекційних занять і 

оформив конспект лекцій за програмою дисципліни. Пропущені лекційні заняття 

студент опрацьовує самостійно, з виконанням і захистом рефератів за темою 

пропущених занять (кількість рефератів відповідає кількості пропусків занять). 

Семестровий рейтинг студента з навчальної дисципліни відповідає його 

поточному рейтингу. Залік отримує студент, який отримав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю студент не набрав 60 балів, він 

зобов’язаний до початку екзаменаційної сесії підвищити свій рейтинг шляхом 

перескладання модульної контрольної роботи. 
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9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Види 

навчальної 

діяльності 

Змістовий модуль № 1 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Пр. роботи 30 30 

Поточний 

контроль: 

 

 

 

70 

модульна 

контр. роб.  
70 

Усього: 100 

 Особливості визначення рейтингу студента за види навчальної діяльності з 

дисципліни «Гідрологія та гідрометрія» такі: 

1) Бали за виконання й захист пратичних робіт нараховуються виключно 

після захисту всіх практичних робіт, передбачених програмою дисципліни. При 

цьому максимальним рейтингом – 30 балів – оцінюється виконання усіх 

практичних робіт згідно з розкладом занять за умови їх позитивного захисту. 

Несвоєчасність виконання чи захисту кожної з практичних робіт зменшує рейтинг 

на 1 бал. Мінімальний рейтинг, який можна отримати за виконання й захист 

практичних робіт, становить 25 балів. 

2) Модульна контрольна робота зараховується студенту лише за умови 

виконання цієї роботи з якістю 50 і більше відсотків. При цьому мінімальний 

рейтинг, який може отримати студент за виконання модульної роботи, становить 

35 балів. Максимальний рейтинг за модульні контрольні роботи  (100 % знань) 

складає 70 балів. 

3) Необхідні для отримання заліку 60 балів забезпечують посередні знання 

студента на модульній контрольній роботі за умови виконання й захисту 

практичних робіт (35 +  25 = 60).  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 

0-34 F 
незадовільно (з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Гідрологія та 

гідрометрія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 192 – 

«Будівництво та цивільна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» / 

[укл. С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2018. – 6 с. (рук.) 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Быков В. Д., Васильев А. В. Гидрометрия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 

448 с. 

2. ДБН В.2.4-8:2014 Визначення розрахункових гідрологічних характеристик. 

– Київ: Мінрегіон України, 2015. – 107 с. 

3. Загальна гідрологія: навч. посібник / [укл. О. М. Вальчук-Оркуша, 

О. І. Ситник]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 

236 с. 

4. Загальна гідрологія: підручник / С. С. Левківський, В. К. Хільчевський, 

О. Г. Ободовський [та ін.]. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с. 

5. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: навч. посібник. – Харків: ХНУ, 2008. – 

144 с. 

6. Лучшева А. А. Практическая гидрология: учеб. пособие. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1976. – 440 с. 

7. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Гідрогеологія» для студентів денної та заочної форм навчання 

зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Бакалавр» / [укл. С. П. Лашко]. – Кременчук: КрНУ, 2018. – 22 с. 

8. Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування: навч. 

посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – С. 79 – 101. 

9. Загальна гідрологія: навч. посібник / Ю. С. Ющенко, Г. І. Гринь, 

Ю. Г. Масікевич [та ін.]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – 368 с. 

 

Допоміжна 

1. Будз О. П. Гідрологія: Інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 168 с. 

2. Климентов П. П., Богданов Г. Я. Общая гидрогеология. – М.: Недра, 1977. – 

357 с. 

3. Климов О. Д. Основы инженерных изысканий. – М.: «Недра», 1974. – 

С. 92 – 171. 

4. Климов О. Д., Калугин В. В., Писаренко В. К. Практикум по прикладной 

геодезии. Изыскания, проектирование и возведение инженерных 

сооружений: учеб. пособие. – М.: «Недра», 1991. – С. 119 – 164. 

5. Лабораторні роботи з курсу «Загальна гідрологія» (для студентів напряму 

підготовки 6.040104 – Географія) / [укл. М. М. Микита]. – Ужгород: Видав. 

УжНУ «Говерла», 2016. – 29 с. 
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6. Методичні вказівки до виконання водогосподарських розрахунків в 

курсових та розрахунково-графічних роботах з дисциплін «Гідрологія», 

«Інженерна гідрологія» та «Гідрологія та гідрометрія» для студентів усіх 

спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання / [укл. 

П. П. Сливка, І. В. Гопчак]. – Рівне: НУВГП, 2009. – 50 с. 

7. Спириденок Л. М., Комаровский Д. П. Гидрология и регулирование стока: 

учеб.-метод. комплекс. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – 288 с. 

8. Шевченко Т. О., Яковенко М. М. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна 

гідрологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізацією 

«Гідротехніка (Водні ресурси)»)). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017. – 135 с. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Гідрологія та гідрометрія». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://distance.kdu.edu.ua/autoriz_stud.php. 

 

 

 


