
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.Код: ПП38. 
2.Назва: Основи гідроінформатики. 
3.Тип: обов’язковий. 
4.Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5.Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6.Семестр, коли вивчається дисципліна: 7. 
7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5. 
8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Новачок О.М., к. с.-г. н., 

доцент 
9.Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• використовувати математичні моделі у водогосподарській галузі, проводити необхідні 

оптимізаційні розрахунки, використовувати стандартне офісне програмне забезпечення; 

• використовувати геоінформаційні системи, джерела публічної інформації, спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення водогосподарських проблем. 
10.Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

поточний модульний контроль. 
11.Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, 

інформатика та комп'ютерна техніка, гідравліка, основи гідромеліорацій, експлуатація 

водогосподарських об'єктів, технологія поливів, облік води на водогосподарських об'єктах, 

основи технічної експлуатації водогосподарських систем. 
12.Зміст курсу: Місце інформаційних технології у водному господарстві. Геоінформаційні 

системи (ГІС). Векторний і растровий формати даних. Дистанційне зондування землі. Система 

підтримки аналізу географічних ресурсів - Geographic Resources Analysis Support System (GRASS 

GIS). Програмне забезпечення для управління водними ресурсами. Мова програмування і 

програмне середовище R. Мова програмування Python. Штучні нейронні мережі. Програмне 

забезпечення для обчислювальної гідродинаміки Computational fluid dynamics (CFD). 
13.Рекомендовані навчальні видання:  
1. Сайт розробників програмного забезпечення вільної геоінформаційної системи QGIS та 

документація до неї. URL: http://www.qgis.org/uk/docs/index.html  

2. Сайт розробників програмного забезпечення для управління водними ресурсами та 

документація до нього. URL: http://www.hec.usace.army.mil/  

3. Сайт розробників мови програмування R, програмного середовища для статистичних 

обчислень, аналізу та представлення даних в графічному вигляді. URL: https://cran.r-

project.org/  

4. Сайт розробників програмного забезпечення для обчислювальної гідродинаміки з відкритим 

вихідним кодом Open source Field Operation And Manipulation (OpenFOAM) URL: 

http://openfoam.org/  

5. Сайт розробників системи підтримки аналізу географічних ресурсів - Geographic Resources 

Analysis Support System (GRASS GIS) URL: https://grass.osgeo.org/  
14.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 20 год. лекцій, 32 год. 

практичних занять, 98 год. самостійної роботи, курсовий проект. Разом – 150 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання  мультимедійних засобів. 
15.Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 
16.Мова викладання: українська 
 
Завідувач кафедри 

к.т.н, доцент       С.В. Клімов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП38. 
2. Title: Essentials of Hydroinformatics. 
3. Type: required. 
4. Higher education level: the 1nd (Bachelor degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 
6. Semester when the discipline is studied: 7. 
7. Number of established ECTS credits: 5. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 
Novachok, O.M., PhD in Agricultural, Associate Professor. 
9. Results of studies: 

• to use mathematical models in the water industry, to make the necessary optimization 

calculations, to use standard office software; 

• use geographic information systems, sources of public information, specialized software for 

water management problems. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, current 

module control. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
higher mathematics, informatics and computer technology, hydraulics, bases of hydro-amelioration, 

exploitation of water facilities, technology of irrigation, water accounting in water management 

facilities, basis of technical exploitation of water management systems 
12. Course contents: The place of information technology in the water sector. Geographic 

information systems (GIS). Vector and raster data formats. Remote sensing of the earth. Geographic 

Resources Analysis Support System (GRASS GIS). Water Management Software. Programming 

language and software environment R. Python programming language. Artificial Neural Networks. 

Computational fluid dynamics computing hydrodynamics (CFD) software. 
13. Recommended educational editions: 
1. Site of software developers of the free QGIS geoinformation system and documentation for it. 

URL: http://www.qgis.org/en/docs/index.html 

2. Website developers software for water resources management and documentation for it. URL: 

http://www.hec.usace.army.mil/ 

3. Website developers programming language R, software environment for statistical computing, 

analysis and representation of data in graphical form. URL: https://cran.r-project.org/ 

4. Open Source Open Source Field Operation and Manipulation (OpenFOAM) software 

developer site URL: http://openfoam.org/ 

5. Geographic Resource Analysis Support (GRASS GIS) URL: https://grass.osgeo.org/ 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 20 hours, practical classes - 32 hours, independent work - 98 hours. Total - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 7st semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of Department 

Ph.D., Associate Professor        S.V. Klimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


