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ПРО  НАВЧАЛЬНУ  ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

При проектуванні гідротехнічних споруд та гідравлічних систем широко 

застосовується моделювання. Багато натурних гідравлічних явищ настільки складні, 

що їх не можна описати точними математичними методами, і тоді використовують 

фізичні, математичні та чисельні моделі як альтернативні методи отримання 

інформації, необхідної для ефективного вирішення поставлених технічних задач. 

Навіть у порівняно простих випадках, наприклад при проектуванні водоскидів та 

гребель, зазвичай практично неможливо передбачити детальну картину течій без 

проведення модельних досліджень. Поєднання теоретичних розрахунків із 

модельними дослідженнями дозволяє отримати точні та надійні результати для 

подальшого їх використання при проектуванні, будівництві, реконструкції та 

експлуатації гідротехнічних споруд. 

Навчальна дисципліна «Моделювання гідравлічних явищ і гідротехнічних 

споруд» є однією з профілюючих дисциплін, що вивчають студенти гідротехніки. 

Завдяки їй майбутні фахівці здобувають необхідні знання про принципи фізичного і 

математичного моделювання гідравлічних процесів та гідротехнічних споруд. 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Моделювання 

гідравлічних явищ і гідротехнічних споруд» є формування у майбутніх фахівців 

компетентностей для сучасного та надійного проектування, будівництва та 

експлуатації гідротехнічних споруд з використанням фізичного й математичного 

моделювання гідравлічних явищна основі теорії подібності. 

Основними цілями навчальної дисципліни є: 

 сформувати уміння для визначення основних характеристик водного потоку в 

межах гідротехнічних споруд на основі фізичного та математичного 

моделювання; 

 сформувати структуровані знання про методи проведення фізичного та 

математичного моделювання; 

 сформувати уміння розв’язувати практичні задачі із застосуванням фізичного 

та математичного моделювання. 

Зміст навчальної дисципліни передбачає на сучасному рівні підготовку 

майбутнього інженера-гідротехніка для розв’язання задач проектування, 

спорудження та експлуатації об’єктів гідротехнічного призначення. 

 

Методи навчання Для викладання лекційного курсу розроблено конспект 

лекцій та використовується інтерактивна дошка. На 

практичних та лабораторних заняттях розв’язуються 

індивідуальні завдання з поетапною перевіркою 

результатів і аналізом можливих варіантних рішень. 

Посилання на 

розміщення навчальної 

дисципліни на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4244 
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Компетентності 

При вивченні навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти другого 

(магістерського) рівня мають набути компетентності: 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

СК1. Здатність застосовувати методи математики, природничих і технічних 

наук, а також спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язання 

інженерних задач гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій. 

СК3. Здатність прогнозувати потреби споживачів у водних ресурсах та 

антропогенне навантаження на водні об’єкти, розробляти схеми комплексного 

використання і охорони вод, організовувати раціональне використання водних 

ресурсів. 

СК4. Здатність моделювати водні потоки та гідротехнічні споруди, визначати 

гідродинамічні та інші навантаження на конструктивні елементи об’єктів 

професійної діяльності та оцінювати їх стійкість. 

СК7. Здатність обґрунтовувати вибір та визначати раціональні параметри 

конструкцій та технологічних схем об’єктів професійної діяльності. 

СК10. Здатність здійснювати моніторинг та прогнозування паводків і повеней, 

розробляти заходи з мінімізації ризиків від шкідливої дії води. 

СК11. Здатність розробляти інноваційні проекти в сфері професійної діяльності 

з проведенням техніко-економічного обґрунтування і врахуванням показників 

надійності та реалізовувати їх при будівництві гідротехнічних об’єктів. 

Програмні результати навчання 

РН2. Планувати та виконувати дослідження, аналізувати їх результати та 

обґрунтовувати висновки.  

РН3.  Будувати та досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі 

об’єктів та процесів гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних 

технологій з використанням відповідних методів та спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

РН9.  Приймати ефективні рішення в умовах неповної /недостатньої 

інформації та суперечливих вимог, аналізувати альтернативи, будувати прогнози, 

оцінювати ризики. 

РН12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з проблем 

гідротехніки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

РН13. Здійснювати розроблення інноваційних проектів та організовувати їх 

впровадження у гідротехнічне будівництво. 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовами як усно, так і письмово. 

СК2. Здатність до використання принципів, методів та організаційних 

процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Теорія подібності. Фізичне моделювання гідравлічних явищ та споруд 

ТЕМА 1. Загальні відомості про моделювання гідравлічних явищ та 

гідротехнічних споруд. 
(лекції – 2/0 год.; лабораторні заняття – 2/0 год.; самостійна робота – 10/15 год.) 

1.1. Види моделювання фізичних явищ. 

1.2. Гідромеханічна подібність.  

1.3. Геометрична, кінематична, динамічна подібності. 

1.4. Принципи використання методу розмірностей, π-теорема. 

 

ТЕМА 2. Теорія подібності гідравлічних явищ. 

(лекції – 2/1 год.; лабораторні заняття – 4/1 год.; самостійна робота – 10/15 год.) 

2.1. Критерії гідродинамічної подібності. Критеріальні рівняння. 

2.2. Моделювання гідравлічних явищ при їх неповній гідромеханічній подібності. 

Критерії неповної подібності. 

2.3. Правила моделювання гідравлічних явищ. Визначення параметрів потоку на 

моделі при неповній гідромеханічній подібності. 

 

ТЕМА 3. Особливості фізичного моделювання напірних трубопроводів, 

відкритих русел і гідротехнічних споруд. 

(лекції – 2/0 год.; лабораторні заняття – 2/2 год.; самостійна робота – 10/15 год.) 

3.1. Моделювання напірних водоводів при усталеному русі. 

3.2. Принципи моделювання руслових процесів на нерозмивних моделях. 

Автомодельна область моделювання гідравлічних явищ. 

3.3. Моделювання руслових процесів при спотворенні масштабів. 

3.4. Задачі моделювання водних потоків у деформованих руслах. 

3.5. Умови розмиву русла. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Математичне моделювання гідравлічних явищ. Обчислювальна гідродинаміка 

ТЕМА 4. Загальна характеристика підходів до моделювання неусталених 

потоків. 
(лекції – 2/0 год.; лабораторні заняття – 4/2 год.; самостійна робота – 10/15 год.) 

4.1. Диференціальне рівняння неусталеного руху у відкритому руслі. Рівняння Сен-

Венана. 

4.2. Інтегрування диференціального рівняння неусталеного руху у відкритому руслі. 

4.3. Вирішення рівняння неусталеного руху у відкритому руслі з використанням 

програмних комплексів. 

 

ТЕМА 5. Моделювання гідравлічних явищ та гідротехнічних споруд методами 

обчислювальної гідродинаміка (CFD). 
(лекції – 4/1 год.; лабораторні заняття – 6/2 год.; самостійна робота – 20/20 год.) 

5.1. Основні принципи вирішення задач моделювання методами обчислювальної 



гідродинаміки. 

5.2. Основні методи дискретизації математичних моделей гідравлічних явищ. 

5.2.1. Метод кінцевих об’ємів. 

5.2.2. Метод кінцевих елементів. 

5.2.3. Метод кінцевих різниць. 

5.3. Загальна характеристика підходів моделювання турбулентних потоків. 

5.3.1. RANS моделі турбулентності. 

5.3.2. Метод моделювання окремих вихорів (DES) та його модифікації. 

5.3.3. Інші методи моделювання турбулентності. 

5.4. Програмне забезпечення для вирішення задач гідродинаміки. 

 

Примітка. В чисельнику зазначені години для денної форми навчання, а в 

знаменнику – для заочної. 

Лабораторні заняття 

№ 

з/п 
Теми лабораторних робіт 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Розрахунок параметрів потоку при 

моделюванні за критерієм Фруда (для 

безнапірних потоків). 

2 1 

2 Розрахунок параметрів потоку при 

моделюванні за критерієм Рейнольдса (для 

напірних потоків). 

2 1 

3 Розв’язання систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь (СЛАР) ітераційними методами. 

2 1 

4 Чисельне розв’язання задачі Коші для 

звичайного диференціального рівняння. 

2 1 

5 Задача оптимізації. 2 1 

6 Основи роботи та постановка задачі 

гідравлічного моделювання у програмному 

комплексі HEC-RAS. 

2 1 

7 Розрахунок природних руслах з використанням 

програмного комплексу HEC-RAS. 

2 1 

8 Оцінка впливу гідротехнічних споруд на 

параметри потоку з використанням 

програмного комплексу HEC-RAS. 

2 1 

9 Оцінка впливу мостових конструкцій на 

параметри потоку з використанням 

програмного комплексу HEC-RAS. 

2 0 

Всього 18 8 
 

Методи оцінювання та структура оцінки 



Методи оцінювання знань базується на проведенні контролю роботи 

студентів та оцінюванні ступеня засвоєння пройденого матеріалу. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час лекційних та 

практичних занять таким чином: 

- усне опитування студентів під час лекцій та лабораторних занять; 

- перевірка та захист виконаних лабораторних та індивідуальних завдань; 

- складання модульного контролю. 

Сумарна кількість балів за лекції становить 18,0 б., за лабораторні заняття – 

42,0 б. Ступінь засвоєння студентами вивченого матеріалу оцінюється шляхом 

тестування з використанням технічних засобів. Поточний контроль знань студентів 

(змістові модулі 1, 2) та підсумковий контроль знань (залік) проводяться у Центрі 

незалежного оцінювання знань НУВГП. Знання за першим змістовим модулем 

оцінюються у 20 балів, за другим  – у 20 балів, а підсумковий контроль знань (залік) 

– 40 балів.  

Таким чином, максимальна оцінка знань з навчальної дисципліни 

«Моделювання гідравлічних явищ і гідротехнічних споруд» становить 100 балів. 

Структуру оцінки поточного (змістові модулі 1, 2) та підсумкового (залік) 

контролів знань за трьома рівнями (1 – достатній рівень складності, 2 – вище 

достатнього рівня складності, 3 – високий рівень складності) показано в таблиці. 

 

Таблиця формування білетів 

тестових поточного контролю знань (модулі 1 і 2) 

Рівень 

складності 

Загальна 

кількість 

завдань в базі 

Кількість 

завдань 

в білеті 

Оцінка завдань (бали) 

за одне загальна 

1 100 20 0,6 0-12 

2 30 4 1,0 0-4 

3 20 1 4,0 0-4 

Всього 150 25  0-20 

 

Запитання 1-го, 2-го та 3-го рівнів допускають лише одну правильну відповідь. 

У випадку отримання студентом менше 60 балів за виконання практичних 

завдань або не проходження хоча б одного змістового модуля, він повинен складати 

підсумковий контроль знань (залік) шляхом тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця формування тестового завдання 

підсумкового контролю знань (залік) 



Рівень 

складності 

Загальна 

кількість 

завдань в 

базі 

Кількість 

завдань 

в білеті 

Оцінка завдань (бали) 

за одне загальна 

1 200 30 0,9 0-27 

2 60 9 1,0 0-9 

3 40 1 4,0 0-4 

Всього 300 40  0-20 

 

Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та 

підсумкового контролів знань і  надають студентам можливість подавати апеляції: 

- Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184; 

- Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти, http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

- Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти (семестровий 

поточний контроль) зі змінами та доповненнями,  http://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

 

Місце навчальної дисципліни в освітній траєкторії здобувача вищої освіти 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «Моделювання гідравлічних 

явищ і гідротехнічних споруд» є складовою частиною обов’язкових компонент 

освітньої програми для підготовки студентів за спеціальністю «Гідротехнічне 

будівництво». 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність системних та 

ґрунтовних знань із раніше вивчених дисциплін: «Гідравліка», «Гідротехнічні 

споруди», «Математичні методи і моделі», «Основи наукових досліджень». 

Матеріал навчальної дисципліни „Моделювання гідравлічних явищ і 

гідротехнічних споруд” необхідний для виконання курсових проектів та 

магістерських робіт. 

Поєднання навчання та досліджень 

Результати досліджень студентів за науковими індивідуальними темами 

висвітлюються в курсових проектах і магістерських роботах, доповідях на науково-

технічних конференціях, наукових публікаціях у «Студентському віснику» НУВГП 

(ISSN 2313-0431), а також обговорюються під час лабораторних занять. Результати 

наукових досліджень викладачів висвітлюються в наукових звітах, статтях, 

дисертаціях, впроваджуються у навчальний процес (що фіксується у силабусах) і 

використовуються при проведенні лекційних та практичних занять. 

 

 

Інформаційні ресурси 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


Рекомендована література 

Основна література 

1. Математичне моделювання нерівноважних процесів у складних системах / 

Білущак Ю., Гайвась Б., Гера Б. та інші. Під ред. Є. Чаплі. – Центр математичного 

моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. 

Підстригача НАН України. – Львів, 2019. – 256 с. (ЗМ 1). 

2. Hydraulic Modelling - An Introduction: Principles, Methods and Applications / Pavel 

Novak, Vincent Guinot, Alan Jeffrey, Dominic E. Reeve. – Spon Press, 2010. – 614p. 

3. Михалев М.А. Физическое моделирование гидравлических явлений – СПб, 

2010 р. – 443 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://bib.convdocs.org/v28641/?download=file 

4. Гідравліка / Ю.П. Рогалевич – Київ «Вища школа», 2010. – 432с. 

5. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник / М. Хлапук, Л. Шинкарук, А. 

Дем’янюк, О. Дмитрієва: Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне: 

Вид-во Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2013. – 241с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1758/ 

Допоміжна література 

1. Леви И. И. Моделирование гидравлических явлений. Л.: Энергия, 1967. 236 с 

2. Лятхер В. М., Прудовский А. М. Гидравлическое моделирование. М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 392 с. 

3. Fundamentals of Fluid Mechanics/ B. R.Munson, T. H. Okiishi, W. W. Huebsch, A. P. 

Rothmayer. – NJ: John Wiley & Sons, 2013. – 796p. 

4. Леви И. И. Моделирование гидравлических явлений. Л.: Энергия, 1967. 236 с. 

5. Лятхер В. М., Прудовский А. М. Гидравлическое моделирование. М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 392 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України - http://www.kmu.gov.ua/. 

2. Рівненська державна обласна бібліотека – http://www.libr.rv.ua/. 

3. Наукова бібліотека –.http://www.library.snu.edu.ua/. 

4. Бібліотека НУВГП –.http://www.rstu.rv.ua/book.html/. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та перескладання 

Перескладання тестових завдань перевірки засвоєння теоретичного матеріалу 

здійснюється згідно з Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273. 

Студенти повинні виконати ряд завдань для оцінювання, виконаних на 

лабораторних заняттях. Одним із важливих елементів оцінки є своєчасне подання 

роботи на оцінювання. Пізні роботи не приймаються. Однак викладач може 

продовжити терміни, якщо у студента є пом’якшуючі обставини. Студенти можуть 

звернутися до свого викладача в разі виникнення особистих чи надзвичайних 

ситуацій. У разі виникнення проблем здобувачі вищої освіти можуть скористатись 

«Порядком звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в 

НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/. 

Правила академічної доброчесності 

https://bib.convdocs.org/v28641/?download=file
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1758/
http://www.libr.rv.ua/
http://www.rada.kiev/ua
http://www.rstu.rv.ua/book.html
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273
http://ep3.nuwm.edu.ua/15467/


Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути чесними у своїх 

стосунках, що поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. 

Студентоцентризм має вирішальне значення для розуміння серйозності ставлення до  

академічної недоброчесності та неправомірної поведінки. Студенти повинні 

самостійно виконувати та подавати на оцінювання лише результати власних зусиль 

та оригінальної праці. У той час як студентам рекомендується працювати один з 

одним та обмінюватися ідеями, та обмін текстом, кодом або чимось подібним для 

виконання окремих завдань є недопустимим. Студенти, які порушують Кодекс честі 

університету, не отримають бали за ці завдання, а в разі грубих порушень, курс не 

буде їм зараховано і студенти будуть направлені на повторне вивчення. 

При здачі індивідуальних навчально-дослідницьких робіт може проводитись 

перевірка на плагіат.  

Академічна недоброчесність в університеті неприпустима. 

В цілому студенти та викладачі повинні дотримуватись:  

 Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти зі змінами та доповненнями, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316; 

 Кодекс честі студентів, http://ep3.nuwm.edu.ua/4917; 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

НУВГП, http://ep3.nuwm.edu.ua/4916; 

 Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325. 

 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти є обов’язковими. У випадку 

пропуску занять здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати (виконати 

практичну роботу, вивчити матеріали лекцій, тощо). Пропуск з поважної причини 

вважається тим, що відбувся внаслідок: хвороби (довідка з лікарні); якщо здобувач 

вищої освіти є учасником мобільності; якщо здобувач освіти знаходиться на 

індивідуальному плані і виконує усі вимоги відповідно до «Положення про 

індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання Національного 

університету водного господарства та природокористування», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226 

Завдання для відпрацювання здобувач вищої освіти отримує безпосередньо у 

викладача, або надсилає запит на корпоративну пошту викладачу. Усі матеріали 

відпрацювання здаються викладачеві особисто здобувачем вищої освіти або 

надсилаються на корпоративну пошту викладачу. 

Неформальна та інформальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта надається  відповідно з Положенням про 

неформальну та інформальну освіту НУВГП, затвердженому Вченою радою НУВГП 

(Протокол №4 від 24 квітня 2020 р.), http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660 

 

ДОДАТКОВО 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660


Правила отримання зворотної інформації про дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам буде запропоновано відповісти на 

ряд питань щодо врахування в поточному курсі їх побажань. Після завершення 

курсу, для покращення якості викладання освітнього компоненту і отримання 

зворотного зв’язку від студентів, їм буде запропоновано заповнити Google форму. 

 

Оновлення* 

Силабус переглядається кожного навчального року. При цьому враховуються 

пропозиції стейкхолдерів, а також побажання студентів, висловлені під час занять та 

в процесі опитування (анкетування). 

 

Навчання осіб з інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з особливими потребами регулюється: 

«Концепцією щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами 

(осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного господарства та 

природокористування», http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913; 

«Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення у Національному університеті водного господарства та 

природокористування», http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju та іншими 

нормативними документами. 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

Лектор    Корнійчук Володимир Іванович, к.т.н., доцент 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913

