
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 
2. Назва: екологічні та руслоформуючі витрати. 
3. Тип: вибіркова. 
4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 
доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розраховувати екологічні та руслоформуючі витрати на річках України за різними 
методиками; 

• будувати карти та графіки за визначеними екологічними та руслоформуючими витратами 
води; 

• проявляти творчий пошук при прогнозуванні процесів, які можуть виникнути після впливу 
антропогенної діяльності людини на басейн річки. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні роботи), самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи екології, ґрунтознавство, 
хімія, біологія, вища математика, загальна гідрологія. 
12.  Зміст курсу: 1. Сучасний стан водних об’єктів в Україні. Поняття про екологічні витрати води. 
поняття про водний об’єкт, характеристика стану річок, озер, боліт, водосховищ України, дефіцит 
води, сучасний вплив людини на водні об’єкти, поняття про екологічні витрати за різними авторами: 
Й.В. Грибом, О.Г. Ободовським, А.В. Яциком і  В.С. Холоденко. 2. Сучасні підходи до визначення 
екологічних витрат в зарубіжних країнах: визначення екологічних витрат в зарубіжних країнах: 
Білорусі, Австрії, Польщі, Румунії, Швейцарії, Норвегії, Великобританії, Бельгії, Вірджинії (США), 
ФРН, Німеччині, Чехії і Словенії, Литві, Латвії, Молдові, визначення екологічних витрат  за різними 
авторами: П.Д.Гатилом і І.М.Філіповичем, Б.В.Гайлюшисом, Б.В.Фащевським, Х.А.Вельнером, 
А.Г.Каском та іншими. 3. Сучасні підходи до визначення екологічних витрат в Україні. 4. Методика 
розрахунку екологічних витрат за гідрологічними критеріями. 5, 6. Методика розрахунку екологічних 
витрат за біологічними критеріями. 7. Методика розрахунку екологічних витрат за гідравлічними 
критеріями. 8.  Екологічні та санітарні витрати. 9. Поняття про руслоформуючі витрати води.  10, 
11. Методика розрахунку руслоформуючих витрат води. 12,13. Гідроекологічні особливості визначення 
руслоформуючих витрат. 14. Рекомендації та заходи щодо покращення екологічних та 
руслоформуючих витрат на річках України 15, 16. Картографування екологічних та руслоформуючих 
витрат.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 1.  Методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору 
води з річок з метою збереження сталого функціонування  їх екосистем / [Яцик А. В., Бишовець Л. Б., 
Кириченко С. М., Кудріна  А. В., Аніщенко Л. Г., Чураєвська Н. М., Свердлов Б. С., Холоденко В. С.]; під 
наук. кер. А. В. Яцика, друк. в автор. ред. – К. : Оріяни, 2002. – 48 с.  
2. Ободовський О. Г. Руслові процеси: [навчальний посібник] / О. Г.   Ободовський. – К. : РВЦ “Київський 
університет”, 1998. – 134 с. 
3. Яцик А. В. Водогосподарська екологія: у 4-х томах, 7 кн. / А. В.  Яцик. – К. : Ґенеза, 2004. – Т. 2, кн. 3 - 
4. – 384 с. 
4. Стрелец Б. И. Методические рекомендации по сохранению водности малых рек на территории УССР 
/ Б. И. Стрелец,  С. А. Русинов. – К.: Укрводпороект, 1990. – 32 с. 
5. Ободовський О. Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України) / О. Г.   
Ободовський. – К. : Ніка - Центр, 2001. – 274 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Лекції – 16 год., практичні 
роботи – 14 год. Методи: лекції, індивідуальні завдання,  індивідуальні та групові науково-дослідні 
завдання, використання мультимедійних засобів, розв’язок ситуаційних задач. 
15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: розрахункові практичні 
роботи 65 балів, поточний модульний контроль 15 балів, підсумковий контроль (20 балів): залік 
письмовий у тестовій формі.   
16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                       Мельничук В.Г., д. г. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: XXXX. 
2. Title: ecological and  watering costs. 
3. Type: is selective. 
4. Higher education on level: I (baccalaureate). 
5. Year of study, when discipline is offered: 2-4. 
6. Semester when studying discipline: 3-8. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kholodenko V.S., candidate of geographical 
sciences, associate professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 
• calculate the environmental and resource costs of the rivers of Ukraine by different methods; 
• build maps and charts for identified environmental and resource-saving water consumption; 
• display creative research in forecasting processes that may arise after the impact of human manpower 
on a river basin. 

10. Forms of organization of classes: study lessons (lectures, practical works), independent work. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:. basics of ecology, soil science, chemistry, 
biology, higher mathematics, general hydrology. 
12. Course contents: 1. Current state of water objects in Ukraine.  The notion of environmental water 
consumption: the notion of a water object, the characteristics of the state of rivers, lakes, wetlands, reservoirs of 
Ukraine, water shortages, modern human influence on water objects, the concept of environmental costs by 
different authors: J.V.  Grib, O.G.  Obodovsky, A.V.  Jacyk and  V.S.  Kholodenko  2. Modern approaches to the 
definition of environmental costs in foreign countries: the definition of environmental costs in foreign countries: 
Belarus, Austria, Poland, Romania, Switzerland, Norway, the United Kingdom, Belgium, Virginia (USA), 
Germany, Germany, Czech Republic and Slovenia, Lithuania,  Latvia, Moldova, the definition of environmental 
costs by various authors: P.D.Gatyl and I.M.Filipovich, B.V.Gylyushisom, B.V.Faschevsky, H.A.Velner, 
A.G.Kasko and others.  3. Modern approaches to the definition of environmental costs in Ukraine. 4. Method of 
calculation of environmental costs by hydrological criteria.  5, 6.  Methodology for calculating environmental 
costs by biological criteria. 7. Methodology for calculating environmental costs by hydraulic criteria. 8. 
Environmental and sanitary costs. 9. The notion of water-forming water consumption. 10, 11. Method of 
calculation of water flow rates. 12, 13.  Hydroecological peculiarities of determination of bedrocking costs. 14. 
Recommendations and measures for improvement of ecological and riverfilling costs on the rivers of Ukraine. 
15, 16. Mapping of ecological and flow-forming costs.. 
13. Recommended educational editions: 1. Method of determination of ecologically acceptable levels of water 
selection from rivers with the aim of preserving the sustainable functioning of their ecosystems / [Yakyk A.V., 
Byshovet L.B., Kirichenko SM., Kudrin A.V., Anishchenko L.G.,  Churaevskaya N. M., Sverdlov B. S., 
Kholodenko V. S.];  under the sciences.  manager  AV Yatsika, print.  in the author.  edit  - K.: Oriiani, 2002. - 
48 p. 
 2. Obodovsky O. G. Route Processes: [Tutorial] / O.G. Obodovsky.  - K.: RVC "Kyiv University", 1998. - 134 
p. 
  3. Jacyk A. V. Environmental ecology: in 4 volumes, 7 books.  / AV Yatsyk.  - K.: Genesis, 2004. - T. 2, book.  3 
- 4. - 384 р. 
4. Sagittarius B.I. Methodical recommendations for the preservation of water content of small rivers in the 
territory of the USSR / B.I. Strelets, S.A. Rusinov.  - K .: Ukrvodoporeket, 1990. - 32 p. 
 5. Obodovsky O.G .Hydrological and ecological assessment of river processes (on the example of the rivers of 
Ukraine) / O. G. Obodovsky.  - K.: Nika - Center, 2001. - 274 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: Lectures - 16 hours, practical work - 14 
hours. Methods: lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of multimedia tools, 
solution of situational tasks. 
15. Forms and criteria of assessment: carried out on a 100-point scale: estimated practical work 65 points, 
current module control 15 points, final control (20 points): written test in a test form. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                       Мельничук В.Г., д. г. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


