
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 

2. Назва: воднобалансові розрахунки. 

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: 
• проводити воднобалансові розрахунки річкових басейнів, озер, водосховищ, ставків, боліт, 

ґрунтів, сільськогосподарських полів, зрошувальних та осушувальних земель, підземних вод, 

адміністративних одиниць, інших територій, морів, океанів, окремих континентів, атмосфери, 

Землі в цілому; 

• на основі наявності гідрологічної інформації та нормативних документів за допомогою 

відповідних методик визначити основні воднобалансові показники; 

• складати програму робіт з річковим стоком і організовувати проведення водно-балансових 

спостережень на водних об’єктах; 

• знаходити та використовувати  необхідну інформацію у виданнях Водного кадастру та 

нормативних документах; 

• проявляти творчий пошук та знання при прогнозуванні процесів, які можуть виникнути після 

впливу антропогенної діяльності людини на водний баланс території. 

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: 1,2. Вступ до дисципліни воднобалансові розрахунки. 3, 4. Методичні питання 

водобалансових досліджень. 5, 6. Методи визначення елементів водного балансу опадів та снігового 

покриву. 7, 8. Методи визначення елементів водного балансу в русловій мережі.  9, 10. Розрахункові 

методи визначення випаровування. 11, 12. Воднобалансові розрахунки вологості ґрунтів. 13, 14. Методи 

воднобалансових розрахунків підземних вод. 15, 16. Водні баланси річкових басейнів, інших територій, 

адміністративних одиниць.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Гидрологические и водно-балансовые расчеты / Под ред. 

Н.Г. Галущенко. - К., 1987. 

2. Бабкин В.И., Вуглинский В.С. Водный баланс речных водосборов. - Л., 1982. 

3. Гушля А.В., Мезенцев В.В. Водно-балансовые исследования. - К., 1982. 

4. Руководство водно-балансовым станциям. - Л., 1973. 

5. Левківський С.С., Хільчевський В.К., Ободовський О.Г. та ін. Загальна гідрологія. – К.: 

Фітосоціоцентр, 2000. – 264 с. 

6. Гідрометрія: практикум / Навчальний посібник / Д.С. Косяк, В.С. Холоденко, О.І. Галік, О.П. Будз. – 

Рівне: НУВГП, 2018. – 254 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: water balance calculations. 

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: 

•  to conduct water balance calculations of river basins, other territories; 

• on the basis of the availability of hydrological information and regulatory documents, with the help of 

appropriate methods, determine the main water balance indicators; 

• to draw up a program of work with river runoff and to organize water and balance observations on water 

objects; 

• to find and use the necessary information in the publications of the Water Cadastre and regulatory documents; 

• demonstrate creative search and knowledge in forecasting processes that may arise after the impact of human-

made human activities on the water balance of the territory. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of ecology, soil science, chemistry, 

biology, higher mathematics, general hydrology. 

12. Course contents: 1,2.  Introduction to the discipline of water balance calculations. 3, 4. Methodological 

issues of abrasive research.  5, 6. Methods of determination of elements of water balance of precipitation and 

snow cover. 7, 8. Methods of determining the elements of water balance in the channel network. 9, 10. 

Estimated methods for determining evaporation. 11, 12. Water balance calculations of soil moisture. 13, 14. 

Methods of water-balance calculations of underground waters. 15, 16. Water balance of river basins, other 

territories, administrative units.  

13. Recommended educational editions: 1. Hydrological and water-balance calculations / Ed.  N.G.  

Galushchenko  - K., 1987. 

 2. Babkin V.I., Vuglinsky V.С.  Water balance of river basins.  - L., 1982. 

 3. Gushlya A.V., Mezentsev V.V.  Water balance studies.  - K., 1982. 

 4. Management of water-balance stations.  - L., 1973. 

 5. Levkivsky S.S., Khilchevsky V.K., Obodovsky O.G.  etc.  General hydrology.  - K.: Phytocenter, 2000. - 264 

pp. 

6. Hydrometry: workshop / Textbook / D.S.  Kosyak, VS  Kholodenko, OI  Halik, O.P.  Budz  - Rivne: NUVGP, 

2018. - 254 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


