
Додаток 1 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП 3.1.2.03. 

2. Назва: гідрологія і гідрометрія. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5. 

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 гідрометричні спостереження за рівнями води, витратами води та іншими 

характеристиками; 

• визначати основні розрахункові гідрологічні параметри стоку; 

• проводити розрахунки параметрів водосховищ при регулюванні стоку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття (лекції, практичні роботи), курсова робота, 

самостійна робота.  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, хімія, 

фізика, гідравліка, інженерна геодезія, інженерна гідрологія та гідрогеологія, інженерна меліорація, 

технічна механіка рідин та газу. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
гідротехнічні споруди, гідроенергетичні установки, навчальна практика з гідрології і гідрометрії. 

12. Зміст курсу: 1. Вступ дисципліни. 2. Кругообіг води в природі  і водний баланс. 3. Гідрографічна 

мережа та її характеристики. 4. Основні характеристики річок і річкових водозборів. 5. Живлення і 

водний режим річок. 6. Поняття про гідрологічні розрахунки. Норма річкового стоку та її 

розрахунки. 7.  Поняття про криві забезпеченості та обчислення норми стоку заданої 

забезпеченості. 8. Внутрішньорічний розподіл стоку. 9. Формування та розрахунки максимального 

стоку. 10. Мінімальний стік. 11. Поняття про водогосподарські розрахунки. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Сливка П.Д., Новосад Я.О., Будз О.П. Гідрологія та регулювання стоку: навчальний посібник, 

Рівне: УДУВГП, 2003. – 287 с. 

2. Яцик А.В. Водогосподарська екологія., Т.1., вид-во «Генеза», 2003. – 398 с. 

3. Літовченко О.Ф., Сорокін В.Г. Гідрологія і гідрометрія. – К., Вища школа, 1985. – 240 с. 

4. Определение расчетных гидрологических характеристик. СНиП 2.01.14 – 83. – К., Стройиздат, 

1985. – 36 с. 

5. Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, В.А. Овчарук. Гідрологічні розрахунки: підручник. Одеський держ. 

еколог. Університет, 2014.  – 484 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекції – 22 год., практичних – 20 год., КР – 37 год., Разом – 79 год. Методи: лекції, індивідуальні 

завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, 

розв’язок ситуаційних задач. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий (або тестовий) в кінці 5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.       

Курсова робота:  проводиться за індивідуальним завдання, вона оцінюється у 100 балів.   

16. Мова викладання: українська.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP 3.1.2.03. 

2. Title: hydrology and hydrometry. 

3. Type: is obligatory. 

4. Higher education level: І (baccalaureate).                           

5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 

6. Semester when the discipline is studied: 5. 

7. Number of established ECTS credits: 4,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kholodenko V.S., 

candidate of geographical sciences, associate professor. 

9. Results of studies: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• conduct hydrometric monitoring of water levels, water consumption and other characteristics; 

• determine the basic calculated hydrological parameters of the runoff; 

• conduct out calculations of parameters of reservoirs in the control of drainage. 

10. Forms of organizing classes: study lessons (lectures, practical work), course work, independent 

work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, chemistry, 

physics, hydraulics, engineering geodesy, engineering hydrology and hydrogeology, engineering 

melioration, technical mechanics of liquids and gas. 

12. Course contents: 1. Introduction of discipline. 2. Circulation of water in nature and water balance. 

3. Hydrographic network and its characteristics. 4. Main characteristics of rivers and river catchments. 5. 

Power and water regime of the rivers. 6. The notion of hydrological calculations. Norm of river runoff and 

its calculations. 7. The concept of security curves and calculation of the flow rate of the given security. 8. 

Inland annual flow distribution. 9. Formation and calculation of maximum runoff. 10. Minimum runoff. 11. 

The concept of water management calculations. 

13. Recommended educational editions:  
1. Slyvka P.D., Novasad Ya.O., Budz O.P. Hydrology and flow regulation: a manual, Rivne: UDUVGP, 

2003. - 287 p. 

2. Jacyk A.V. Environmental ecology., T.1., "Genesis", 2003. - 398 p. 

3. Lytovchenko O.F., Sorokin V.G. Hydrology and hydrometry. - K., Higher school, 1985. - 240 p. 

4. Determination of calculated hydrological characteristics. SNiP 2.01.14 - 83. - K., Stroyizdat, 1985. - 

36 p. 

5. Ye.D. Hopchenko, N.S. Loboda, V.A. Ovcharuk. Hydrological calculations: a textbook. Odessa State 

ecologist. University, 2014. - 484 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures - 22 hours, 

practical ones - 20 hours, KP - 37 hours, Total - 79 years. Methods: lectures, individual tasks, individual 

and group research tasks, use of multimedia tools, solution of situational tasks. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam (or test) at the end of the 5th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

Coursework: conducted for individual tasks, it is estimated at 100 points. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


