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1. Вступ 
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Використання та охорона водних 

ресурсів» розроблена на підставі тимчасового стандарту вищої освіти та 

навчального плану підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 

технології».  

Вивчення цього курсу передує більшості професійних дисциплін: вища 

математика, фізика, хімія, основи раціонального природокористування та 

природооблаштування. 

 
Анотація 

Дисципліна «Використання та охорона водних ресурсів» є складовою 

багатогранного блоку професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців. 

Дисципліна викладається для студентів бакалаврів спеціалізації «Водна інженерія 

та водні технології». Курс знайомить студентів з основними засадами 

використання та охорони водних ресурсів? Стратегією водної політики України у 

форматі Зеленої книги. 

 В сучасних умовах різко зростають масштаби водокористування  та рівень 

антропогенного навантаження на довкілля. Ефективний розвиток економіки в 

цілому можливий лише за умов раціонального, комплексного водокористування, 

що визначає необхідність охорони та комплексного використання природних 

ресурсів як на сучасному рівні розвитку суспільства так і в майбутньому. 

Ключові слова: використання водних ресурсів, охорона водних ресурсів, 

раціональне, комплексне водокористування, водогосподарський комплекс, 

учасники водогосподарського комплексу, водоспоживання, витрати, якість води.  

 
Abstract 

Discipline «Use and protection of water resources» is a component of a multi-

faceted block of professional and practical training of future specialists. The discipline 

is taught for undergraduate students specializing in Water Engineering and Water 

Technology. The course introduces students to the basic principles of the use and 

protection of water resources? Ukraine's Water Policy Strategy in the format of the 

Green Book. 

In modern conditions, the scale of water use and the level of anthropogenic 

pressure on the environment dramatically increase. Effective development of the 

economy as a whole is possible only in the conditions of rational, integrated water use, 

which determines the need for protection and integrated use of natural resources both at 

the current level of development of society and in the future. 

Key words: use of water resources, water resources protection, rational, integrated 

water use, water economic complexes, participants of water economic complexes, water 

consumption, costs, water quality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Кількість 
кредитів – 5,0 

Галузь знань 
19 Архітектура та будівництво 

нормативна Спеціальність  
194 «Гідротехнічне 

будівництво, водна інженерія 
та водні технології» 

Модулів – 2 
Спеціалізація 

«Водна інженерія та 
технології» 

Рік підготовки: 
2-й 

Змістових 
модулів – 2 

Семестр: 
2-й 

Загальна кількість 
годин – 150 

Лекції 
28 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента – 7 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

Практичні, семінарські: 
24 год. 

Самостійна робота: 
98 год. 

Вид контролю: 
екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять і самостійної 
роботи становить: для денної форми навчання – 35% до 65%. 

 
3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета викладання дисципліни. У сучасних умовах різко зростають 

масштаби водокористування та рівень антропогенного навантаження на довкілля. 
Водні ресурси України у сучасних умовах — один з головних лімітуючи факторів 
розвитку і розміщення продуктивних сил. Вони також у повній мірі визначають 
рівень життя і здоров’я населення. У цілому небезпечна екологічна ситуація, що 
склалася в Україні, особливо у галузі водного господарства, пов’язана з 
недоліками господарського планування, екстенсивним введенням господарства 
залишковим принципом виділення коштів на водоохоронні (і загалом на 
природоохоронні) цілі, низьким рівнем використання у водогосподарській 
практиці товарно-грошових відносин, недостатнім рівнем фінансування наукових 
досліджень у галузі водокористування, безконтрольним і без урахування місцевих 
умов розвитку енергетики, хімічної та металургійної промисловості. 

Підтримання природно-екологічної рівноваги в навколишньому природному 
середовищі для забезпечення сталого розвитку держави необхідне удосконалення 
управління використанням, охороною і відновленням водних ресурсів та 
беззастережне виконання екологічних вимог. 

Ефективний розвиток економіки в цілому можливий лише за умов 
раціонального природокористування, що визначає необхідність охорони та 
комплексного використання природних ресурсів як на сучасному рівні розвитку 
суспільства так і в майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета курсу «Використання та охорона водних ресурсів» – вивчення 
структури, функцій та стратегії сталого розвитку водного господарства; оцінка 
запасів водних ресурсів території; характеристики водогосподарського комплексу 
(ВГК) та окремих його учасників ; встановлення лімітів водоспоживання; оцінка 
впливу учасників ВГК на водні та навколоводні екосистеми; оцінка та 
нормування якості вод; нормування скидів; боротьба зі шкідливою дією води; 
охорона, відтворення запасів водних ресурсів з метою стабілізації навколишнього 
природного середовища. 

Завдання дисципліни: ознайомлення з водогосподарським комплексом 
України та його основними учасниками, з державними органами, що займаються 
використанням та охороною водних ресурсів, основами водних технологій. 

Завдання вивчення дисципліни це вивчення механізму управління процесами 
водокористування та охорони довкілля, специфіки використання 
адміністративних, правових, економічних і виховних важелів впливу на 
водокористувачів. 

Предмет: гідросфера, механізм управління процесами водокористування та 
охорони водних ресурсів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:   
– водні ресурси Світу, України, басейнів річок;  
– умови формування водних ресурсів, їх якісні та кількісні показники; 
– водогосподарські комплекси: умови формування, учасники, вимоги до 

якості та кількості води, шляхи скорочення споживання;  
– види регулювання водних ресурсів;  
– заходи щодо боротьби зі шкідливою дією води, забрудненням, засміченням 

та виснаженням водних ресурсів;  
– методики оцінки якості води;  
– порядок розробки гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти; 

нормативно-законодавчі документи у галузі водного господарства. 
вміти:   
–  розраховувати запаси водних ресурсів у межах басейну річки; 
–  обґрунтовувати склад учасників водогосподарського комплексу; 
–  визначати екологічний стан басейну річки за рівнем антропогенного 

навантаження; 
–  оцінювати якість поверхневих та підземних вод, стан водних екосистем та 

проектувати комплекс заходів щодо їх поліпшення; 
–  встановлювати джерела забруднення вод; 
–  проводити інвентаризацію джерел забруднення вод та розробляти комплекс 

водоохоронних заходів; 
–  розробляти паспорт річки, басейнову або галузеву схему комплексного 

використання та охорони водних ресурсів, проект ГДС.  
Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
Тема 1. ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 
Стратегія водної політики України у форматі Зеленої книги. Поняття про 

комплексне, раціональне використання водних ресурсів в контексті стабілізації 
навколишнього природного середовища. Вода та її властивості. Водні ресурси. 
Особливості користування малими річками. Паспорт річки. 

 
Тема 2. ВОДОГОСПОДАРСЬКІ  КОМПЛЕКСИ (ВГК) 
Поняття про водогосподарський комплекс, водоспоживачів та 

водокористувачів (ВГК). Класифікація водокористування. Види 
водокористування. Умови, які визначають склад учасників ВГК. Вимоги 
учасників ВГК до водних об'єктів. Вимоги до ВГК. 

 
Тема 3. ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЯК УЧАСНИК ВГК 
Показники використання водних ресурсів. Форми споживання води в 

промисловості. Визначення витрат води на потреби промисловості. Схеми 
водопостачання промислових підприємств. Показники ефективності 
використання водних ресурсів. Шляхи економії води в промисловості.  

 
Тема 4. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК УЧАСНИК ВГК  
Характеристика використання водних ресурсів в комунальному господарстві. 

Визначення витрат води на потреби комунального господарства. Заходи та шляхи  
економії води.  

 
Тема 5. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СПОРТ, ЯК УЧАСНИКИ ВГК 
Характеристика охорони здоров'я та спорту як учасника ВГК. Види рекреації, 

вимоги до водних об’єктів. Єдина територіальною рекреаційна система. 
Структурно-змістовна модель досліджень еколого-рекреаційної ситуації (ЕРС). 

 
Тема 6. ЕНЕРГЕТИКА, ЯК УЧАСНИК ВГК 
Характеристика енергосистем. Гідроенергетика. Основні поняття про 

енергетичне використання річок. Класифікації ГЕС. Гідроакумулюючі 
електростанції. Припливні електростанції. Теплова і атомна електроенергетика. 
Визначення витрат води на потреби теплових та атомних електростанцій. 

 
Тема 7. ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ, ЛІСОСПЛАВ,  ЯК УЧАСНИКИ ВГК 
Поняття про водні шляхи. Розрахунок потреби у воді при шлюзуванні. Типи 

лісосплавів. Розрахунок потреби води при лісосплаві. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК УЧАСНИК ВГК  
Сучасний стан рибного господарства Типи рибоводних ставкових 

господарств. Характеристика ставків різних категорій ставків. Схеми 
розташування рибоводних господарств. Взаємна ув’язка розташування і ухилів 
системи водопостачання з рівнем води у водосховищі. Водогосподарські 
розрахунки в галузі рибного господарства 

 
Тема 9. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЯК УЧАСНИК ВГК 
Використання води у сільському господарстві. Основні джерела води для 

зрошення і обводнення. Оцінка якості поливної води. Види стічних вод, які 
використовуються для зрошення. Землеробські поля зрошення. Режим 
зволоження і техніка поливу на  ЗПЗ. Утилізації стічних вод на ЗПЗ. Осушення, як 
учасник ВГК.  

Змістовий модуль 2.  

ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
 
Тема 10. РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 
Види регулювання стоку. Основні параметри і морфометричні показники 

водосховищ. Регулювання стоку водосховищами. Регулювання місцевого стоку. 
Комплексний гідровузол і вимоги до нього учасників ВГК. Особливості 
регулювання місцевого стоку.  

 
Тема 11. ВИДИ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ БАЛАНСІВ ТА СХЕМ 

КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОД 
Види водогосподарських балансів. Схеми комплексного використання та 

охорони водних ресурсів. Регулювання використання водних ресурсів на 
землеробських полях зрошення. Регулювання водосховищами. Створення 
комплексних гідровузлів. Види водогосподарських балансів (ВГБ). Методика 
розрахунку складових ВГБ.  

 
Тема 12. БОРОТЬБА ІЗ ШКІДЛИВОЮ ДІЄЮ ВОДИ 
Розвиток процесів водної ерозії. Фактори, які впливають на характер та 

інтенсивність водної ерозії. Протиерозійні земельні фонди (зони). Заходи щодо 
запобіганню і зменшенню розвитку водної ерозії. Проектування протиерозійних 
споруд. Боротьба з селевими потоками, зсувами і руйнуванням берегів. Захист від 
повені. Розрахунок дамб обвалування. 

 
Тема 13. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
Стратегія водної політики України у форматі Зеленої книги. Умови 

формування хімічного складу поверхневих вод. Оцінка якості природних вод. 
Показники забруднення вод. Вимоги до якості води. Основні джерела 
забруднення природних вод. Вплив забруднень на якість води у водоймах і 
водотоках. Самоочищення природних вод. Умови скидання стічних вод у водні 
об'єкти. Заходи щодо охорони водних ресурсів від забруднення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових 
модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
 

п
р

. 

с.
р

. 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Водне господарство, як галузь економіки 
України 

10 2 1 7 

Тема 2. Водогосподарські комплекси (ВГК)  10 2 1 7 
Тема 3. Промисловість, як учасник ВГК  12 2 2 8 
Тема 4. Комунальне господарство, як учасник ВГК 10 2 1 7 
Тема 5. Охорона здоров’я та спорт, як учасники ВГК 10 2 1 7 
Тема 6. Енергетика, як учасник ВГК 12 2 2 8 
Тема 7. Водний транспорт, лісосплав, як учасники 
ВГК 

9 2  7 

Тема 8. Рибне господарство, як учасник ВГК  11 2 2 7 
Тема 9. Сільське господарство, як учасник ВГК 11 2 2 7 

Разом по 1 модулю 95 18 12 65 
Змістовий модуль 2 

Тема 10. Регулювання водних ресурсів 12 2 2 8 
Тема 11. Види водогосподарських балансів та схем 
комплексного використання і охорони вод 

14 2 4 8 

Тема 12. Боротьба із шкідливою дією води 12 2 2 8 
Тема 13. Охорона водних ресурсів в контексті 
сталого розвитку держави  

15 2 4 9 

Разом по 2 модулю 55 10 12 33 
Разом по курсу 150 28 24 98 
 

6. Теми практичних занять 

№ Назва теми 
Кількість годин 

денна форма 

1. Оцінка запасів поверхневих вод 2 

2. 
Аналіз стану демографічного і техногенного 
навантаження та прогноз їх розвитку 

2 

3. Обґрунтування місця розташування водозабору 2 
4. Розрахунок показників використання води 4 
5. Водогосподарські баланси 4 
6. Модель забруднення поверхневих вод 2 
7. Нормування скидів у поверхневі води 4 

8. 
Оцінка впливу скидів стічних вод на якість річкової 
води 

2 

9 Розробка проекту ГДС 2 
 Разом по курсу 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Тема самостійної роботи 
Кількість годин 

денна форма 

1 
Умови, які визначають склад учасників ВГК. 
Вимоги учасників ВГК до водних об'єктів. Вимоги 
до ВГК 

7 

2 
Показники ефективності використання водних 
ресурсів 

7 

3 
Єдина територіальною рекреаційна система. 
Структурно-змістовна модель досліджень еколого-
рекреаційної ситуації (ЕРС) 

8 

4 
Основні поняття про енергетичне використання 
річок. Класифікації ГЕС 

 

5 
Вплив лісосплаву на водні ресурси і водні організми 
та шляхи зниження негативного впливу 

7 

6 
Утилізації стічних вод на ЗПЗ. Осушення, як 
учасник ВГК.  

7 

7 
Комплексний гідровузол і вимоги до нього 
учасників ВГК.   

8 

8 
Джерела забруднення поверхневих вод. Санітарно-
гігієнічна оцінка територій ЗПЗ. Вплив сільського 
господарства на  довкілля 

7 

9 Регулювання місцевого стоку 7 

10 
Боротьба із селевими потоками, зсувами і 
руйнуванням берегів. Захист від повені. Розрахунок 
дамб обвалування  

8 

11  Наслідки створення водосховищ. 8 

12 

Основні заходи щодо збалансованого використання 
і відновлення природних ресурсів. Державна та 
міжнародна політика в галузі охорони водних 
ресурсів 

9 

Разом:  98 
 

8. Методи навчання 
 

У процесі проведення занять використовуються методи активного навчання: 
питання і відповіді, диспути і дискусії, тематичні тести, обговорення конкретних 
ситуацій. Проведення лекцій з використанням мультимедійних презентацій. 
Регулярні консультації з лекційного курсу.  
 

9. Методи  контролю 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється у вигляді 
поточного і підсумкового тестування. 

Поточний контроль проводиться при відвідуванні занять та виконанні 
індивідуальних завдань (самостійна робота). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підсумковий контроль проводиться у виглядів тестових завдань Навчально-
науковим центром незалежного оцінювання. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсум-
ковий 
тест 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 40 
 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 
30 30 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 

задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

— практикум-  
— Водні ресурси, їх використання та охорона. Практикум. Затверджено 

вченою радою НУВГП (протокол № 4 від 29 квітня 2011р.). – Рівне: 
НУВГП, 2011. – 96 с;  

— Еколого-економічний тлумачний словник-довідник/ Толстоухов А.В., 
Волкова Л.А., Лустюк М.Г., Білоус Н.М. – К. – Вид-во Європ. ун-ту, 2003. 
– 256 с.; 

— опорний конспект лекцій. 
 

12. Рекомендована література 
 

12.1. Базова  
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 р. 
2. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. 
3. Яцик А.В., Волкова Л.А., Яцик В.А., Пашенюк І.В. Водні ресурси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



використання, охорона, відтворення, управління. Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів. Затверджено Міністерством освіти і науки України як 

підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-13347 від 
20.08.2014), – К.: Талком, 2014. – 406 с. ISBN 978-617-7133-58-1; 

4. Яцик А.В., Грищенко Ю.М., Волкова Л.А., Пашенюк І.В. Водні ресурси: 
використання, охорона, відтворення, управління. Затверджено Міністерством 

освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів 

(лист № 1.4/18Г-933 від 14.06.07). Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів. – К.: Генеза, 2007. – 360 с. ISBN978-966-504-708-7. 

5. Грищенко Ю.М., Волкова Л.А. Водні ресурси, їх використання та охорона. 
Затверджено вченою радою НУВГП (протокол № 13 від 29.12.06). Інтерактивний 
посібник навчально-методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2007. – 129 с. 

6. Волкова Л.А. Природокористування. Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України (лист № 1/11-8608 від 14.10.09 р). Навчальний посібник. – 
Рівне: НУВГП, 2010. – 172 с. ISBN 978-966-327-154-5. 

7. Волкова Л.А., Басюк Т.О. Водні ресурси, їх використання та охорона. 
Практикум. Затверджено вченою радою НУВГП (протокол № 4 від 29 квітня 
2011р.). Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2011. – 96 с. 

 
Допоміжна 

1. Зміни і доповнення до Водного Кодексу України, що внесені Законом 
України від 21.09.2000, №1990-110. 

2. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002, 
№ 2918-14. 

3. Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості 
води централізованого господарсько-питного водопостачання». Затверджено 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23,12,1996, № 383. 

4. Малі річки України: Довідник/А.В. Яцик, Л.Б. Бишовець, Є.О. Богатов та 
ін.; За ред. А.В. Яцика. – К.: Урожай, 1991. – 296 с. 

5. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 
категоріями. Затверджено наказом Мінекобезпеки України від 31.03.1998, № 44. 

6. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотніми водами. 
Затверджено постановою Кабміну України від 25.03.1999, № 465. 

7. Яцик А.В. Водогосподарська екологія: у 4 т., 7 кн. – К.: Генеза, 2003. – Т.1, 
кн.1-2. – 400 с. 

8. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 216 с. 
9. Яцик А.В., Шевчук В.Я. Енциклопедія водного господарства, 

природокористування, природовідтворення сталого розвитку. Київ: Ґенеза, 2006. – 
1000 с. 

10. Василенко А.А. Водоотведение, курсовое проектирование. – К.: Вища 
школа. Главное издательство, 1998, 256 с. 

11. Методика розрахунку ГДС речовин у водні об’єкти зі стічними водами 
ВДІІВО, м. Харків. 

12. СНиП 11-3-85 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М. 1986. 
13. СНип 2.04.03.85 Канализация. Наружные сети и сооружения. – М. 1985. 
14. Технология очистки природных вод/ Л.А. Кульский, П.П. Строкач – 2-е 

изд., перераб и дополнено. – К.: Вища школа. Главное изд-во. 1986. – 352 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій ГДК 
(шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм). Затверджено 
Головрибводом Мінрибгоспу СРСР. 09.08.90 р. № 1204-11. 

16. Укрупненные нормы водопотробления и водоотведения для различных 
отраслей промышлености. – М.: Стройиздат, 1982. – 528 с.  
 

15. Інформаційні ресурси 
1. Водний кодекс України. Постанова ВР від 06.06.1995 р. / URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80. 
2. Державне агентство водних ресурсів України/ URL : /https://davr.gov.ua/. 
3. Міністерство екології та природних ресурсів України / URL : 

https://menr.gov.ua/. 
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / URL : http://nbuv.gov.ua/e-

resources/. 
5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / URL 

:http://lib.nuwm.edu.ua/ (http://nuwm.edu.ua/MySql/). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


