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ВСТУП 
Анотація 

Управління водогосподарськими системами є базисною 

складовою при формуванні професійної компетентності та важливою 

передумовою при вирішенні типових задач, що  зустрічаються в 

професійній діяльності при управлінні водогосподарськими 

системами. 

Тому виникає необхідність вивчення теоретичних основ 

управління водогосподарськими системами як управлінсько-

виробничою технологічною системою, методів управління, що є 

основою при освоєнні навчальної дисципліни. 

Ключові слова: управління, водогосподарська система, 

водогосподарський об’єкт, водні ресурси 

 

Annotation 
Operation of water management systems is the basic component in the 

units of professional competence and an important prerequisite solved with 

common tasks that meet the professional activities of the operation of water 

management systems. 

Therefore there is a need to study the theoretical bases of operation of 

water management systems, methods management, which is a basic 

requirement in the study of this discipline. 

Keywords: operation, management, water management systems, 

water management facilities, water resources. 
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1.Опис навчальної дисципліни «Управління водогосподарськими 
системами» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

відповідних ECTS - 5 

Галузь знань 

19 «Будівництво та 

архітектура» 

Нормативна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів -2 5-й 6 

Курсовий проект  Семестр 

Спеціальність 

192 “Будівництво та 

цивільна інженерія” 

9-й 11 

Лекції 

Загальна кількість 

годин - 150 

26 год 2 год 

Практичні 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 6 

Спеціалізація 

«Раціональне 

використання і 

охорона водних 

ресурсів» 

24 год 10 год 

Лабораторні 

- год - год 

Самостійна робота 

64 год 102 год 

Індивідуальне завдання: 

36 год 36 год 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

Вид контролю: 

екз. екз. 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить %: 

для денної форми навчання - 40% до 60%, 

для заочної форми навчання форми навчання - 10% до 90%. 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Основною метою викладання навчальної дисципліни 

“Управління водогосподарських систем”є формування у майбутніх 

фахівців знань і умінь з питань високоефективного управління 

водогосподарськими системами та водними ресурсами в управліннях 

водного господарства Державного агентства водних ресурсів України 

та інших суб’єктів водного господарства, що знаходяться в державній 

власності на засадах процесного, системного та ситуаційного підходів. 

При цьому враховуються ринкові умови господарювання та 

необхідність переходу на ресурсо- та енергозберігаючі технології, 
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сучасні наукові підходи до організації та управління експлуатаційним 

виробництвом. 

2.2. Основним завданням вивчення дисциплін “Управління 

водогосподарськими системами” є:  

- підвищення рівня знань з управління водогосподарськими 

системами у відповідності з міжнародними та державними  

стандартами;  

- розвиток компетенцій для прийняття рішень на всіх рівнях 

системи управління водогосподарськими системами з метою 

раціонального використання і охорони водних ресурсів;  

- сприяння формуванню у студентів розуміння таких процесів як 

управління водогосподарськими системами та супровід 

інтегрованого управління водними ресурсами, стійкий розвиток, 

планування водогосподарської діяльності на основі комплексного, 

процесного, системного та ситуаційного підходів. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні володіти професійними компетенціями:  

- загально-професійними компетенціями (КЗП): 
КЗП-1 - розуміння економіко-правової і професійної діяльності, 

пов’язаної з раціональним використанням та охороною 

водними ресурсами (з технологією розподілу, управління та 

охорони водних ресурсів); 

КЗП-3 - знання законодавства в галузі водного господарства, 

охорони природи та природокористування; 

КЗП-5 - розуміння професійної етики, здатність до ділових 

комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи та управління трудовим 

колективом; 

КЗП-6 - уміння вести дискусію й викладати питання організації, 

технології та управління проектами з питань використання 

водних ресурсів водогосподарських комплексів; 

КЗП-8 – здатність прогнозувати можливість виникнення та 

масштаби надзвичайних ситуацій, оцінювати обстановку, що 

може вплинути внаслідок надзвичайних ситуацій, природного 

чи техногенного характеру. 

- спеціалізовано-професійними компетенціями (СПК): 
СПК-1- розуміння надійності, стабільності та безпеки при 

розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни 

екологічного стану водних об’єктів, при експертизі 

документації на будівництво водогосподарських об’єктів на 
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річках (водосховищах) та технічному обслуговуванні 

інженерних споруд водогосподарських систем; 

СПК-3- здатність здійснювати заходи щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних повеней, 

забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та 

льодоходу, та здійснювати моніторинг ґрунтів у зонах впливу 

меліоративних систем і переформування берегів, прибережних 

зон водосховищ; 

СПК-4 - здатність використовувати теоретичні знання з 

інтегрованого управління водними ресурсами при розробці та 

встановленні режимів роботи водосховищ комплексного 

призначення, а також їх експлуатації та моніторингу якісного 

стану водних ресурсів;  

СПК-6 - здатність розробляти  схеми комплексного використання та 

охорони водних ресурсів, формувати оперативний та 

довгостроковий прогноз зміни екологічного стану водних 

об’єктів, водогосподарських балансів та брати участь у 

вирішенні питань, пов’язаних із міждержавним розподілом 

стоку річок і використання прикордонних вод;  

СПК-9 - здатність вести державний облік водокористування та 

державний водний кадастр у розділі “Водокористування”, 

здійснювати паспортизацію річок і джерел питного 

водопостачання, проводити аналіз і узагальнення даних  

державного обліку водокористування по басейну; 

СПК-10 - здатність визначати ліміти використання водних ресурсів 

на основі прогнозів водності та водогосподарських балансів, а 

також здійснювати контроль за дотриманням режимів роботи 

водосховищ, водогосподарських систем і каналів; 

СПК-12 - готовність до вивчення аналізу та співставлення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань управління 

водним господарством, здійснення єдиної технічної політики з 

використання, збереження та відтворення водних ресурсів, 

забезпечення потреб споживачів водних ресурсів; 

СПК-13 - готовність застосовувати та нарощувати знання та уміння 

в питаннях раціонального використання і охорони водних 

ресурсів на первинних та наступних посадах; 

СПК-14- здатність погоджувати межі санітарної охорони водних 

об’єктів, створення на річках та у їх басейнах штучних водойм 

і водопідпірних споруд, проекти щодо розмірів та режиму 

користування смуг відведення та договори оренди водних 

об’єктів.  
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3.Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні і практичні основи 

управління водогосподарськими системами 
 
Тема 1. Основні поняття та історія розвитку 
водогосподарських систем.  
Сутність механізму управління об’єктами водного господарства. 

Історія розвитку водогосподарських систем. Життєвий цикл 

меліоративної системи: інноваційно-інвестиційний підхід. 

Інституціональне забезпечення механізму управління об’єктами 

водного господарства. 

Тема 2. Принципи управління водогосподарськими 
системами.  

Об’єкти і суб’єкти управління. Типи систем управління. 

Формалізація процесу управління. Системний підхід до управління. 

Основні загальносистемні принципи управління і форми їх реалізації. 

Системний підхід до управління при аналізі меліоративної системи. 
Тема 3. Технологічні системи та технологічні процеси у 

водному господарстві.  
Характеристика процесів та об’єктів управління 

водогосподарських систем. Класифікація технологічних систем. Стадії 

технологічних процесів перетворень та змін стану водних ресурсів. 

Засоби виконання технологічного процесу. Операції управління: 

контроль та вимірювання  на водогосподарських системах. Організація 

управління технологічним процесом водогосподарської системи. 

Тема 4. Виробниче управління у водному господарстві. 
Поняття виробничого процесу. Класифікація виробничих 

процесів. Принципи організації виробництва. Виробнича структура 

підприємства. Структура виробничого процесу водопостачання та 

водокористування на зрошувальній системі. Упорядження виробництва 

за технологічними процесами, методами та операціями, технологічних 

процесів виробництва, виділенням методів зрошення, осушення, 

переміщення та контролю, робочих місць виробництва, формам 

організації. Показники функціонування виробничого процесу.  

Тема 5. Управління технологічними параметрами 
водогосподарських систем та об’єктів. 

Екорегіони та басейни річок України за ВРД ЄС. Гідрографічне та 

водогосподарське районування території України. Водні ресурси Укра-

їни. Гідрологічні параметри управління. Водогосподарська система. 

Рівні і складові управління. Управління технологічними параметрами. 

Регулювання стоку. Оперативне управління. Поняття оперативного 
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управління. Функції оперативного управління. Структура процесу 

оперативного управління. Оперативно-диспетчерське управління. Мо-

дель оперативного управління подаванні води. 

Тема 6. Організація і організаційна структура управління 
державних водогосподарських організацій. 

Загальні принципи побудови системи управління. Організаційні 

структури управління та принципи їх формування. Основні типи 

організаційних структур керування. Проектування системи управління 

виробничого підприємства. Технологія (регламент) управління на 

основі стандартизації. Штати чисельності працівників 

водогосподарських організацій Державного агентства водних ресурсів 

України. Добір та формування кадрів. Штати адміністративно-

управлінського персоналу. Структура системи управління водним 

господарством України. 

Змістовний модуль 2. Управління об’єктами та окремими 
елементами водогосподарських систем. 

Тема 7. Контроль за процесами та змінами в річкових районах 
України  

Дослідження в річкових районах України (геологічні, геоморфо-

логічні, гідрологічні, ґрунтів) Гідрогеологічні дослідження підземних 

вод. Гідрологічні свердловини, інженерно-геологічні створи. Пости 

вимірювання якості води. Контрольно-вимірювальні знаки геодезичні 

та конструктивні на водогосподарський системі. Свердловини-

п’єзометри. Гідрометричні створи. Гідромеліоративні створи зі сверд-

ловинами для спостереження. Інформаційні, попереджувано-заборонні 

знаки. Експлуатаційні дороги. Засоби зв’язку. Лісосмуги. Будівлі для 

служби експлуатації.   
Тема 8. Управління режимом роботи водосховищ, ставків та 

каналів.  
Класифікація водосховищ. Водогосподарський баланс 

водосховища. Режим роботи водосховищ. Режим роботи водосховищ у 

літньо-осінній період (червень-жовтень). Режим роботи водосховищ та 

ставків у осінньо-зимовий період (листопад-лютий). Режим роботи 

водосховищ і ставків у весняну повінь (березень-травень). Пропуск 

високих вод. Регулювання стоку річок та створення штучних водойм. Робота 

водосховища в зимовий період.  

Тема 9. Управління довкіллям водосховищ, ставків і річок. 
Структура водного фонду України. Типологія та ідентифікація 

водних об’єктів басейнів річок. Використання земель у зонах їх 

можливого затоплення внаслідок повеней та паводків. Охоронні зони 

водних об’єктів. Догляд за акваторією і чашею водосховища. Догляд 
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річок. Боротьба з підтопленням земель. Стабілізація берегів. 

Експлуатація каналів водосховища. 

Тема 10. Визначення меж водоохоронних зон, прибережних 
захисних смуг і смуг відведення з особливим режимом 
використання. 

Межі водоохоронних зон річок і водойм. Порядок визначення меж 

прибережних захисних смуг річок і водойм. Визначення меж 

водоохоронних зон, пляжних зон та прибережних захисних смуг  

уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх 

морських водах. Встановлення водоохоронних зон та водоохоронних смуг 

меліоративних каналів та споруд. Берегові смуги водних шляхів. Зони 

санітарної охорони. Режими господарської діяльності на прибережних 

ділянках річок, водойм та на островах. 

Тема 11. Управління надійністю водогосподарських систем. 
Проблеми надійності водогосподарських систем і споруд. Вимоги 

з надійності будівельних об’єктів. Основна вимога надійності 

будівельного об’єкта. Умови експлуатації об’єкта та заходи 

попередження небезпек. Відповідальність. Підтримання робочого 

стану конструкцій. Запобігання небезпекам. Граничні стани та 

класифікація будівельних об’єктів. Класи наслідків відмови 

(відповідальності). Категорії відповідальності конструкцій та їх 

елементів. Контроль терміни експлуатації будівель і споруд. 

Обстеження земляних гребель і захисних дамб водогосподарського 

призначення. 

Тема 12. Управління водогосподарськими системами в 
надзвичайних ситуаціях.  

Основні завдання та структура Функціональної відомчої системи 

запобігання аваріям та надзвичайним ситуаціям. Класи надійності та 

капітальності гідротехнічних  споруд. Види надзвичайних ситуацій, що 

можуть спричинитися аваріями на гідротехнічних спорудах. 

Забезпечення надійної роботи водогосподарських систем, захисних 

споруд, водосховищ. Пропуск повені і паводків. Контроль роботи 

гідротехнічних споруд. Організація Функціональної відомчої системи. 

Документація ФВС з питань запобігання та реагування на НС. Оцінка 

готовності щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 
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4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

 у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні і практичні основи 

управління водогосподарськими системами 
Тема 1. Основні 

поняття та історія 

розвитку водогоспо-

дарських систем 

6 2   - 4 6 - -  - 6 

Тема 2.  Принципи 

управління 

водогосподарськими 

системами 

11 2 2  2 5 11 - -  2 9 

Тема 3. Технологічні 

системи та 

технологічні процеси 

у водному 

господарстві 

14 2 2  5 5 14 - -  5 9 

Тема 4. Управління 

виробничими 

процесами 

водогосподарських 

систем 

14 2 2  4 6 14 - -  4 10 

Тема 5. Управління 

технологічними 

параметрами 

водогосподарських 

систем  

16 4 2  4 6 16 2 2  4 8 

Тема 6. Організація і 

організаційна 

структура управління 

водогосподарських 

організацій 

15 2 2  5 6 15  2  5 8 
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Разом за змістовим 

модулем 1 
76 14 10  20 32 76 2 4  20 50 

Змістовий модуль 2. Управління об’єктами та окремими 
елементами водогосподарських систем 

Тема 7. Устаткування 

та оснащення 

водогосподарських 

систем у межах 

району річкового 

басейну 

10 2 2  2 4 10 2 -  2 6 

Тема 8. Управління 

режимом роботи 

водосховищ, ставків 

та каналів 

14 2 4  2 6 14 - 4  2 8 

Тема 9. Управління 

довкіллям 

водосховищ, ставків і 

річок 

11 2 2  4 5 11 - 2  2 7 

Тема 10. Визначення 

меж водоохоронних 

зон, прибережних 

захисних смуг і смуг 

відведення 

13 2 2  4 5 13 -   4 9 

Тема 11. Управління 

надійністю 

водогосподарських 

систем 

12 2 2  2 6 12 -   2 10 

Тема 12. Управління 

водогосподарськими 

системами в 

надзвичайних 

ситуаціях 

12 2 2  2 6 12 -   2 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
74 12 14  16 32 74 2 6  16 50 

Усього годин 150 26 24  36 64 150 4 10  36 100 

Модуль 2 

НДЗ (Курсовий проект) 
36    36  36    36  
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5.Теми практичних занять 

 

ЗМ №  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
форма 

навчання

Заочна 
форма 

навчання

 1 2 3 4 

ЗМ-

1 

1. Законодавча, установча та нормативна 

документація при управлінні 

водогосподарськими системами   

2 - 

2. Визначення складу та об’ємів робіт з 

контролю за дотриманням норм, нормативів 

та законів при управлінні 

водогосподарськими системами 

2 - 

3. Складання структурної схеми управління 

водогосподарської системи 
2 2 

4. Гідрографічне районування території України 

відповідно до вимог Водної рамкової 

директиви Європейського Союзу 

2 2 

5. Водогосподарське районування території 

України відповідно до вимог Водної рамкової 

директиви Європейського Союзу 

2 2 

ЗМ-

2 

6. Ідентифікація водогосподарських ділянок в 

межах району річкового басейну, суббасейну 

ріки, в межах району річок АР Крим, району 

річок Причорномор’я і району річок 

Приазов’я  

4 - 

7. Устаткування та оснащення 

водогосподарських систем в басейні річки  
2 - 

8. Розрахунок об’єму припливу і відбору води у 

водосховищі для маловодного (75%) року 
2 2 

9. Диспетчерський графік роботи водосховища 2 2 

10 Спеціальне водокористування на 

водогосподарських системах 
2 - 

11. Ідентифікація  надійності основних об’єктів 

водогосподарських систем в межах району 

річкового басейну  

2 - 

12. Ідентифікація НС техногенного характеру 

водогосподарської системи та складання 

плану дій їх попередження 

2 - 

  Разом 24 10 
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6.Завдання для самостійної роботи 

Вид роботи 
Кількість годин 

розрахункова сумарна 

Опрацювання лекційного матеріалу 0,5 год/1,0 год лекції 12 

Опрацювання окремих розділів 

програми, які викладаються на лекціях 

3 год/1 тему 10 

Підготовка до практичних занять 0,5 год/1,0 год заняття 12 

Підготовка до контрольних заходів 

(модульні контрольні роботи, екзамен) 

6 год/1 кредит ECTS 30 

 
6.1. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

24 год. - підготовка до аудиторних занять (0,5 годин на 1 годину 

аудиторних занять); 

20 год. - підготовка до поточного контролю; 

20 год. - підготовка до підсумкового контролю; 

36 год. - фаховий курсовий проект. 

6.2 Теми для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

1 Ідентифікація надійності споруд 

водогосподарських систем в межах району 

річкового басейну 

5 

2 Паспорт водогосподарської системи  5 

 

7.Індивідуальні завдання 
Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачено навчальним 

планом у вигляді фахового курсового проекту, на виконання якого 

відводиться 36 годин навчального навантаження. 

Обсяг курсового проекту складає 40-45 сторінок пояснювальної 

записки.  

Курсовий проект виконується в ході вивчення окремих розділів 

теоретичної частини предмету, які дають необхідні знання, і 

представляють собою комплекс взаємоузгоджених задач. Окремі 

розділи курсового проекту повинні бути логічно зв’язані в єдину 

цілісну роботу.  

Тема курсового проекту: Організація управління водними 

ресурсами та регулювання стоку в ________районі річкового басейну*. 
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Зміст курсового проекту 

№ Найменування розділу………………………………………… 

 Вступ…………………………………………………………… 

1 
Фізико-географічні умови формування стоку в районі річкового 

басейну*  

1.1 Геологічна будова, ґрунти, рослинність, клімат……………… 

1.2 
Гідрографічна мережа. Характеристика поверхневого стоку, підземні 

води (річки, озера, лимани, штучні водойми, канали і водогони)  

1.3 Землі водного фонду 

2 Управління водними ресурсами в районі річкового басейну… 

2.1 Режим роботи водосховищ і водогосподарських систем 

2.1.1 
Підготовка водогосподарських об’єктів до пропуску льодоходу, 

весняного водопілля та паводків 

2.1.2 Пропуск високих вод (рік аналізу**) 

2.1.3 Робота водосховищ і водогосподарських систем у меженний період 

2.2 
Аналіз забезпечення водними ресурсами населення і секторів 

економіки (рік аналізу Держгідромет станом на 5 березня**) 

2.3 Державний облік вод. Державний водний кадастр 

2.4 Організація Басейнового* управління водними ресурсами 

2.4.1 
Компетенція державних органів в галузі управління водними 

ресурсами 

2.4.2 
Основні права та обов’язки водокористувачів. Обмеження прав 

водокористувачів 

2.4.3 Спеціальне водокористування …………………………………. 

2.4.4 Користування водними об’єктами на умовах оренди  

2.4.5 Структурна схема. Штати служби (БУВР*, ОУВР, УВГ) 

3 
Експлуатаційне устаткування та оснащення району річкового 

басейну  

4 Регулювання стоку річок та створення штучних водойм……. 

4.1 Прогноз пропуску високих вод ……………………………… 

4.2 Гідрологічні розрахунки……………………………………… 

4.3 Визначення площі зрошування земель……………………… 

4.4 Розрахунок зміни об’єму водосховища від глибини наповнення. 

4.5 Розрахунок об’єму акумуляції води у водосховищі в сухій ємкості 

4.6 Режим роботи водосховища 

4.6.1 Розрахунок режиму роботи водосховища маловодного року. 

4.6.2 Рекомендації диспетчеру стосовно роботи водосховища 

5 Економіка використання водних ресурсів 

5.1 Користування водними об’єктами на умовах оренд 

5.2 Розрахунок збитків внаслідок забруднення водосховища 

5.3 Розрахунок збору за забруднення водного об’єкта  

 Рекомендована література…………………………………… 

 Додатки. Паспорт гідротехнічної споруди 

* Розділ  виконується в курсі “Інтегроване управління водними ресурсами” 
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Курсовий проект після його виконання захищається перед комісією. 

В ході захисту студент повинен коротко розказати про виконання 

завдання і дати відповіді на поставлені питання. Комісія враховує 

якість виконання розрахунково-пояснювальної записки, графічної 

частини проекту і повноту відповідей на запитання і на основі цього 

виставляє відповідну оцінку. 

Розрахунково-пояснювальна записка є текстовим документом і вона 

формується в процесі вирішення окремих питань з управління 

водогосподарськими системами та водними ресурсами. В ній 

приводиться весь текстовий і табличний матеріал, відповідні схеми і 

малюнки, а також виконані розрахунки. 

Завдання на курсовий проект видається кожному студенту по формі, 

розробленій на кафедрі. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 

повинен включати такі пункти: титульна сторінка, завдання, зміст, 

вступ, теоретична частина, практична та графічна частини. 

 
8.Методи навчання 

При викладанні курсу використовуються такі методи активного 

навчання та технічні засоби: 

• лекції у супроводі мультимедійних матеріалів; 

• робота з програмним забезпеченням в комп’ютерному класі; 

• робота з сайтами Даржводагентства та його підрозділами. 

 

9.Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами  навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне тестування після вивчення теоретичного матеріалу; 
• підсумкове тестування чи контрольна робота за вибором 

викладача; 
• врахування додаткових видів роботи студентів науково-

дослідного характеру у поза навчальний час. 
 

10.Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

  Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

30 балів 30 балів 40 балів 100 
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Поточне тестування та підсумковий тест (екзамен) здійснюється за 

допомогою тестової програми. 

Оцінювання фахового курсового проекту 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 40 балів до 20 до 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену 

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 повторним 

вивчення дисципліни 

 
11.Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Управління 

водогосподарськими системами» включає: 

• конспект лекцій на паперовому носію; 

• конспект лекцій на електронному носію; 

• презентаційні мультимедійні матеріали; 

• методичні вказівки до виконання практичних завдань та 

самостійної роботи з дисципліни; 
• методичні вказівки до виконання фахового курсового проекту. 

 
12.Рекомендована література 

Базова 
1. Водний кодекс України №213/95-ВР, від06.06.1995 //Відомості 

Верховної Ради, 1995, №24,ст.189. 

2. Каленеченко Л.І., Карук Б.П., Тишенко О.І. Управління водогоспо-

дарськими комплексами. Посібник - К.:ДІУЕВР, 2000. -328 с. 

3. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки. Лаликін М.В., Реве-

ра О.З. Вид. об’єднання “Вища школа”, 1973, 200 с. 

4. Гурин В.А. Управління водогосподарськими  системи. Посібник. – 

Рівне: НУВГП. 2018 - 392 с. 
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5. Павлов В.І., Сташук А.В. Басейнове управління водними ресурса-

ми: досвід та пріоритети. - Рівне: НУВГП, 2013. - 334 с. 

6. ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. Настанова. Основи проектування конс-

трукцій. Система надійності та безпеки у будівництві. - К.: Мінре-

гіонбуд України. 2009. - 81 с. 

7. ДСТУ ISO 14001:2004. Системи екологічного керування. - К.: 

Держспоживстандарт України. 2006. - 17 с. 

8. ДСТУ ISO 14004:2006. Системи екологічного керування. - К.: 

Держспоживстандарт України. 2006. - 38 с. 

9. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні 

об’єкти. Затверджено наказом Міністерством екології та 

природних ресурсів України, наказ від 28.05.2013 № 236. 

 

Допоміжна 
1. Основні показники використання вод в Україні за 2017 рік. - К.: 

Держводагенство України. Вип.37. - 60 с. 

2. ВРД 2000/60/ЕС. Водна рамкова директива ЕС. Основні терміни та 

визначення. - К.: 2000. - 240 с. 

3. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббасейн реки 

Припяти: монография / под ред. А.Г. Ободовського, А.П. Станке-

вича, С.А. Афанасьева. - К.: Кафедра, 2012. - 448 с. 

4. Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на мелі-

орованих територіях / монографія / Під ред. П.І.Коваленко. - К.: 

Аграрна наука, 2016. - 784 с. 

5. Методика з визначення меж водоохоронних зон, прибережних за-

хисних смуг і смуг відведення з особливим режимом використан-

ня. ІВПіМ НААНУ. -К.:2015. - 45 с. 

6. Арсеньева Г.С. Основы управления водными ресурсами водохра-

нилищ. Учебное пособие. - СПб.: Изд.. РГГМУ, 2003. - 78 с. 

Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Наукова бібліотека НУВГП, м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75. URL: 

http://lib.nuwm.edu.ua/  

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторію НУВГП.  

URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.  

URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/123  

4. Сайт розробників програмного забезпечення для управління 

водними ресурсами та документація до нього. URL: 

http://www.hec.usace.army.mil/ 

5. https://menr.gov.ua/files/uploads/nakaz_26.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


