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Вступ 
Охорона і раціональне використання природних 

ресурсів (блок «Водні ресурси»), є складовою частиною 

екологічного забезпечення ресурсами вод при створенні 

умов в державі для підвищення еколого-економічної 

стійкості та збалансованого розвитку водогосподарського 

комплексу, поліпшення водозабезпечення населення і 

господарських потреб з дотриманням оптимальних умов 

водокористування. Тут розглядаються питання підвищення 

якості води, зменшення збитків і соціального напруження 

внаслідок шкідливої дії води та збереження водних систем 

як унікальних складових навколишнього природного 

середовища. 

Запропоновані вивчення навчальної дисципліни 

«Охорона і раціональне використання природних 

ресурсів» імплементується з проблемами охорони водних 

ресурсів, яким велику увагу приділила Конференція ООН 

зі сталого розвитку «Rio +20», на якій в червні 2012 року 

представники 191 країни світу сформулювали конкретні 

цілі щодо захисту навколишнього середовища. Світові 

лідери з усіх континентів об’єднались, щоб приступити до 

створення нової моделі економіки, що базується на 

стратегії «зеленого зростання», яка передбачає ефективне 

використання обмежених ресурсів природи, зокрема землі, 

води, повітря.  

Натепер створено законодавчі та організаційні 

засади управління водним законодавством за басейновим 

принципом, визначальними умовами якого повинні стати 

водоощадливі технології в усіх галузях економіки та 

комплексний підхід до басейнового принципу 

водокористування. 

Сьогоднішні проблеми гармонізації соціально-

економічного розвитку і функціонування водних систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

сприяють охороні та відновленню природних властивостей 

водних об’єктів. 

Анотація 
У робочій програмі розглянуті питання про пріоритетність 

розвитку соціальної сфери водокористування; екологічно 

обгрунтований за водним фактором розвиток економічного 

потенціалу областей і регіонів, оптимальне поєднання 

загальнодержавних і регіональних інтересів з урахуванням 

оцінки сучасного стану водних ресурсів, прогнозування їх 

змін у різні періоди року та самовідновного потенціалу 

водних джерел; забезпечення взаємодії в управлінні 

водогосподарською і водоохоронною діяльністю за 

басейновим принципом; запровадження водоощадливих 

технологій у галузях економіки; комплексний підхід до 

територіальної організації виробництва і 

водокористування залежно від  водоресурсного значення 

того чи іншого басейну. 

Ключові слова: водокористування, водний фактор, водні 

ресурси, водоохоронна діяльність, водогосподарська 

діяльність, збалансованість, моніторинг вод. 

 

                                      Annotation 
The work program addresses the issue of priority development 

of the social sphere of water use; ecologically grounded by 

water factor development of economic potential of regions and 

regions, optimal combination of national and regional interests, 

taking into account the assessment of the current status of 

water resources, forecasting their changes in different periods 

of the year and self-sustaining potential of water sources; 

provision of interaction in the management of water 

management and water protection activities according to the 

basin principle; introduction of water-saving technologies in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

the branches of economy; integrated approach to the territorial 

organization of production and water use depending on the 

water resource value of one or another basin. 

Key words: water use, water factor, water resources, water 

protection activities, water management, balance, water 

monitoring.                                                                                                       

1.Опис навчальної дисципліни «Охорона і раціональне 
використання природних ресурсів»                                         

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 4,5 

0401-природничі 

науки 

 

 

 

Нормативна 

Змістових модулів 

- 2 

101 – Екологія Рік підготовки: 
4-й 5-й 

Загальна кількість 

годин - 135 

 

Семестр 
7-й 4-й 

Лекції 
Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

Аудиторних – 5 

Самостійної 

роботи студента -

8 

 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

26 год 2 год 

Практичні 

20 год 10 год 

Самостійна робота 

89 год 123 год 

Вид контролю 

іспит 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних 

занять та самостійної і індивідуальної роботи  становить: 
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для денної форми навчання - 30% до 70%, для заочної 

форми навчання – 11,1% до 88,9% 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Охорона і раціональне використання природних 
ресурсів – комплекс заходів збалансованого 

природокористування, та охоронними заходами, що 

дозволить використовувати водні ресурси сучасними 

поколіннями без виникнення загрози погіршення їхнього 

стану чи зменшення запасів для наступних поколінь. 

     Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасним 

станом та методами охорони і раціонального використання 

природних ресурсів, а саме – водних (водного балансу, 

стану ресурсного потенціалу, гідрогеологічних умов 

України, закономірностей поширення підземних, прісних і 

мінеральних вод, еколого-економічними основами 

управління водними ресурсами). 

     Предметом вивчення дисципліни є сучасний стан, 

екологічні проблеми водних ресурсів світу і України, 

заходи відновлення продуктивності деградованих 

екосистем порушених земель. 

     Об’єктами вивчення дисципліни є особливості 

міграції і формування підземних вод та поверхневих вод, 

трансформації їх стану, охорона та   збалансованість у 

використанні. 

     Завдання дисципліни – за результатами вивчення 

курсу цієї навчальної дисципліни студенти повинні:  

знати:  

- характер та рівень освоєння водних ресурсів світу і 

України,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

- екологічні наслідки деградації грунтового покриву і 

стану поверхневих вод та заходи боротьби з ними,  

- принципи збалансованого водокористування,  

- використання та охорони меліорованих земель,  

- методи оцінки та прогнозування гідрогеологічного 

стану підземних вод,  

- методи, напрямки та етапи рекультивації земель, 

порушених при експлуатації надр та будівництві,  

- заходи відтворення продуктивності територій і 

водних екосистем. 

вміти:  
- складати водний баланс для усіх видів 

водокористування з дотриманням умов басейново-

адміністративного підпорядкування. 

Компетенції: 
- в оцінюванні сучасного стану регіональних водних 

ресурсів; 

- у територіальній організації виробництва; 

- у водоохоронній діяльності за басейновим 

принципом; 

- у проведенні водоощадливих технологій;  

- у проведенні моніторингу вод 

- в оцінці якості хімічного складу поверхневих та 

підземних вод; 
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                      3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості охорони поверхневих 
вод України 

Тема 1. Оцінювання стану ресурсів поверхневих вод (1. 

Загальна характеристика 2. Водні ресурси річкового стоку 

3. Біолого-екологічні ресурси озер, водосховищ, морів)  

Тема 2. Дисбаланс у використанні вод (1. Основні 

принципи збалансованого використання 2. Розрахунок 

водного балансу за басейновим принципом 3. Види 

водогосподарських балансів) 

Тема 3. Особливості стоку поверхневих вод (1. 

Гідроморфологічні умови поверхневого стоку 2. 

Характеристика водних басейнів основних річок держави 

3. Охорона біоресурсів ставків і водосховищ в межах 

гідромереж)  

Тема 4. Імплементація вимог Водної Рамкової 
Директиви Європейського Союзу до умов охорони 
водних об’єктів (1. Класифікація екологічного стану 2. 

Геолого гідроморфологічні особливості 3. Комплексне 

районування водних об’єктів 4. Моніторинг екологічного 

та хімічного стану 5. Заходи збалансованого та 

раціонального використання вод басейну)  

Тема 5. Сучасні проблеми захисту малих річок (1. 

Басейнова характеристика малих річок та потреби у 

їхньому захисті  2. Необхідні створення прибережних 

захисних смуг 3. Варіанти застосування водозахисних 

заходів) 
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Тема 6. Фактори водної ерозії грунтів (1. Основні 

природні фактори 2. Енергетична характеристика опадів 3. 

Геоморфологічні чинники ерозії)  

 

Змістовий модуль 2. Оцінка та захист підземних вод 
Тема 7. Стан ресурсів підземних вод (1. Загальна 

характеристика підземної гідросфери 2. Основні засади 

екологічно збалансованого водокористування 3. 

Гідрогеологічне районування) 

Тема 8. Регіональні закономірності формування 
хімічного складу та режиму вод (1. Оцінювання ресурсів 

питних вод 2.  Вплив техногенезу на стан підземних вод) 

Тема 9.  Гідрогеологічні умови України (1. 

Закономірності поширення основних водоносних 

горизонтів та комплексів 2. Умови живлення та 

дренування підземних вод 3. Гідрогеологічне районування 

4. Новітні технології захисту підземних вод) 

Тема 10. Питна вода України і технології її покращення 
(1. Порушення стану питних вод 2. Методи покращення 

якості 3. Проблеми децентралізованого водопостачання 4. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до підземних вод) 

Тема 11. Сучасні проблеми техногенного забруднення і 
технології збереження підземних вод (1. Узагальнена 

класифікація основних забруднювачів 2. Характеристики 

небезпечних забруднень, сутність їхнього впливу на 

погоду і здоров’я людини  3. Захисні заходи та охорона 

підземних вод) 

Тема 12. Застосування технології водопідготовки та 
захисту питних вод (1. Методика знезалізнення  2. 
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Особливості сполук заліза у природному водному 

середовищі 3. Співробітництво у сфері водного захисту) 
Тема 13. Гідромінеральні ресурси України (1. Загальна 

характеристика мінеральних вод 2. Бальнеологічні групи 

мінеральних вод 3. Критерії гідроресурсної оцінки 

мінеральних вод) 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових 

модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма усьо

- 

го 

Заочна форма 

усьо

-го 

У тому числі У тому числі 

л п ср  л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості охорони поверхневих вод 

України 

Тема 1. 

Оцінювання 

стану ресурсів 

поверхневих вод 

12 3 2 7 11  1 10 

Тема 2. 

Дисбаланс у 

використанні вод 

11 2 2 7 10 1  9 

Тема 3. 

Особливості 

стоку 

поверхневих вод 

11 2 2 7 11  1 10 

Тема 4. 

Імплементація 

вимог Водної 

Рамкової 

Директиви 

Європейського 

11 2 2 7 11  1 10 
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Союзу до умов 

охорони водних 

об’єктів 

Тема 5. Сучасні 

проблеми захисту 

малих річок 

10 2 1 7 11  1 10 

Тема 6. Фактори 

водної ерозії 

грунтів 

12 2 1 9 13  1 12 

РАЗОМ 67 13 10 44 67 1 5 61 

Змістовий модуль 2. Оцінка та захист підземних вод 

Тема 7. Стан 

ресурсів 

підземних вод 

9 2 1 6 9   9 

Тема 8. 

Регіональні 

закономірності 

формування 

хімічного складу 

та режиму вод 

9 2 1 6 9 1 1 9 

Тема 9. 

Гідрогеологічні 

умови України 

10 2 2 6 10  1 9 

Тема 10. Питна 

вода України і 

технології її 

покращення 

9 2 1 6 9 1 1 9 

Тема 11. . Сучасні 

проблеми 

техногенного 

забруднення і 

технології 

збереження 

підземних вод 

9 2 1 6 9  1 9 
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Тема 12. 

Застосування 

технології 

водопідготовки та 

захисту питних 

вод 

10 2 2 6 10   9 

Тема 13. 

Гідромінеральні 

ресурси України 

12 1 2 9 12  1 8 

РАЗОМ 68 13 10 45 68 1 5 62 

Усього годин 135 26 20 89 135 2 10 123 

 

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

С З 

1 Оцінка запасів води одиночного 

водозабору 

2 1 

2 Водний баланс річкового басейну 2 1 

3 Розрахунок рентабельності 

розробки родовищ мінеральних 

вод 

2 1 

4 Самоочищення природних вод 2 1 

5 Розробка технологічних 

нормативів використання води 

2 1 

6 Визначення об’ємів води для 

підприємства 

2 1 

7 Розрахунок кількості води яку 

потрібно забрати з водного 

джерела 

2 1 

8 Розробка технологічних 

нормативів використання питної 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

води 

9 Розрахунок забезпечення запасів 

підземних вод з одинокої 

свердловини 

2 1 

10 Самоочищення поверхневих вод 2 1 

 ВСЬОГО 20 10 

 
6. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів стаціонарної форми навчання 

(окремі теми програми, або їх частин, які не викладаються  

на лекції) передбачає: 

- 30 годин – підготовка до аудиторних занять; 

- 20 годин – підготовка до контрольних заходів; 

- 17 години – підготовка питань, які не 

розглядаються під час аудиторних занять. 

 

Завдання для самостійної роботи (денна і заочна форми 

навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

С З 

1 Організація збалансованого 

водокористування в АР Крим 

7 9 

2 Організація збалансованого 

водокористування у Вінницькій 

області 

7 9 

3 Організація збалансованого 

водокористування у Волинській 

області 

7 9 

4 Організація збалансованого 

водокористування у 

Дніпропетровській області 

7 9 
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5 Організація збалансованого 

водокористування у Донецькій 

області 

7 9 

6 Організація збалансованого 

водокористування у 

Житомирській області 

7 9 

7 Організація збалансованого 

водокористування у Закарпатській 

області 

7 9 

8 Організація збалансованого 

водокористування у Запорізькій 

області 

7 9 

9 Організація збалансованого 

водокористування у Івано-

Франківській області 

7 9 

10 Організація збалансованого 

водокористування у Київській 

області 

7 10 

11 Організація збалансованого 

водокористування у 

Кіровоградській області 

7 10 

12 Організація збалансованого 

водокористування у Луганській 

області 

7 10 

13 Організація збалансованого 

водокористування у Львівській 

області 

5 12 

 РАЗОМ 89 123 

 

7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується слайдові 

презентація (у програмі Power Point), роздатковий 
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матеріал, ілюстрації, схеми, таблиці тощо, за темою 

заняття, перегляд навчальних фільмів (програмне 

забезпечення Windows Media), інтернет-технологій, 

дискусійне обговорення проблемних питань. На 

практичних заняттях вирішуються ситуаційні завдання 

прикладного характеру. Проводяться розрахунки збитків 

заподіяних при розробці родовищ, засміченні водних 

об’єктів, величини викидів а атмосферне повітря. 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни «Охорона і раціональне використання 

природних ресурсів» проводиться у вигляді комп’ютерних 

тестів. Контрольні завдання за змістовими модулями 

включають тестові питання  3-х рівнів складності (рівень І 

– дати одну правильну відповідь; рівень ІІ – дати дві 

правильні відповіді; рівень ІІІ – встановити відповідність). 

Контроль самостійної роботи з тем і питань які не 

розглядалися під час аудиторних занять здійснюється 

шляхом: 

- перевірки викладачем наявності текстів 

законспектованих тем і питань (лекційний 

конспект); 

- включення питань тем самостійного вивчення до 

поточних тестових контролів знань (тести); 

- включення питань тем самостійного вивчення до 

підсумкового контролю (тести). 

За бажанням студента, ним може бути  виконане 

індивідуальне науково-дослідне завдання з обраної 

тематики, яке оцінюється додатковими балами. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
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оцінки. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Поточне тестування  
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Іс
п

и
т 

С
у
м

а 30 
 

30 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

40
 

10
0 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 - 100 відмінно 

82 - 89 добре 

74 - 81 

64 - 73                         задовільно 

60 - 63 

35 - 59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 незадовільно з обов’язковим 
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повторним вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 

1. Клименко М.О., Залеський І.І. Збалансоване 

природокористування. Практикум. Рівне, 

НУВГП, 2010. – 84с. 

2. Методичні рекомендації по заповненню і веденню 

екологічного паспорта промислового підприємства 

ДСТУ 9.01.02 
3. Положення про систему державної екологічної 

експертизи (№ 389 від 12.10.2004р.) 
4. Форма державної статистичної звітності про 

використання води підприємством (2ТП-водогосп) 
5. Форма державної статистичної звітності №1 – 

токсичні відходи «Звіт про утворення, використання 

та знешкодження токсичних відходів». 
6. Державні будівельні норми України (ДБН.2.2-1-2003, 

склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє 

середовище (ОВНС), 2004р. 
7. Інструкція про зміст і складання паспорта місць 

видалення відходів. Затверджена Мінекобезпеки 

14.01.1999р., №12 
 

11. Рекомендована література 
Базова  

8. Клименко М.О, Залеський І.І. Збалансоване 

використання водних ресурсів: навчальний посібник. 

– Рівне: НУВГП, 2016.-337с. 

9. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і 

використання. К: Віпол. 2000р.с.376с. 

10. Гідрогеологія СССР, Україна// під редакцією Руденко 

Т.М.:.  Недра.1971р, с.614 
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11. Камзіст Ж.С. Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. - 

К."Інкос". 2009р. с.613 

12. Малі річки України: Довідник. - К.: Урожай.1991р. 

с.296 

13. Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР. 

К.:Вища школа, 1972р. с.174 

14. Підземні води західних областей України.// Під ред. 

К.С.Гавриленка К. Наукова думка.1968 – ЗМС 

15. Національна доповідь України про гармонізацію 

життєдіяльності        суспільства у навколишньому 

природному середовищі. - К.: ТОВ "Новий Арук", 

2003р.с.125 

Допоміжна 
16. Клименко М.О., Скрипчук П.М. Метрологія і 

стандартизація в екології. Рівне, РДТУ – 150с. 

17. Український географічний атлас. Київ МАПА, 1996р. 

18. Український географічний журнал 

19. Охрана окружающей среды. Справочник. 

Составитель Л.П. Шариков. Ленинград. 

«Судостроение», 1978 – 557с. 

20. Техника пылеулавливания и очистки промышленных 

газов. Справ.изд.    Алиев Г.М. – А.М.: Металургия, 

1986 – 554с. 

21. Основи промислової екології та охорона 

навколишнього середовища/ Огурцов А.П., Манаєв 

Л.М. та ін. Учбовий посібник. – Київ, 1997 – 250с. 

22. Основи екології. Екологічна економіка та управління 

природокористуванням: підручник для студ.вузів за 

ред. Л.Г. Мельника. - Суми, Університетська книга, 

2006. - 753с. 
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23.  В Давидюк. Знешкодження та утилізація відходів 

очисних станцій. Навчальний посібник – РДТУ, 1998 

– 71 с. 

24. Чехун О.В. Стан водних ресурсів та вплив на них 

підприємств гірничо-металургійного комплексу 

Дніпропетровської області. Економічний вісник. 

№6(52) 2008р.с.22 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua / 

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http:// www.rada.kiev.ua/ 

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

// http: //nuwm.edu.ua/ naukova- biblioteka 

http://nuvm.edu.ua/ MySgl/page_lib.php 

4. Цифровий репозиторій НУВГП [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: // http: //nuwm.edu.ua/faq/dr 

5. Сайти ISO, ІЕС, Держстандарти України.  

6. Вимоги з охорони праці відділення 

Держкомнаглядпраці України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


