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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання студентами системних уявлень щодо фізичних, хімічних, 

геологічних та біологічних явищ і процесів, що відбуваються в болотах, льодовиках і підземних 

водах та аналіз географічних особливостей їх прояву. Вказані  гідрологічні об’єкти 

розглядаються як природні з урахуванням особливостей стану і руху води в них.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізика», «Хімія», «Геологія», «Метеорологія та 

кліматологія», «Загальна гідрологія»,; 

2. Знання теоретичних фізики, хімії, землезнавства, геології, метеорології, загальної 

гідрології; 

3. Володіти елементарними навичками гідрологічних та водно-балансових розрахунків, 

методами обробки картографічної та гідрогеологічної інформації. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена вивченню 

теоретичних і методичних засад болотознавства, зокрема у розрізі таких основних питань: 

поширення боліт, типи боліт, рух води в болотах та вплив боліт на стік річок. З огляду на 

гідрологію льодовиків, основними питаннями пропонуються до вивчення такі: утворення 

льодовиків, робота льодовиків, типи льодовиків, лавини та їх види та поширення льодовиків і 

лавин. Стосовно підземних вод то до вивчення тут пропонуються такі питання: теорії 

походження підземних вод,види та типи підземних вод, фізичні та хімічні влативості 

підземних вод, класифікація підземних вод та охорона підземних вод. 

Навчальна дисципліна « Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод» є складовою 

комплексної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації 

«Гідрологія» спеціальності  103 «Науки про Землю». 
 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи 
знань щодо методології та організації досліджень боліт, льодовиків та підземних вод як 
об’єктів з уповільненим водообміном.  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької 

діяльності, принципи організації, методику й технології проведення гідрологічних та 

гляціологічних та гідрогеологічних досліджень, навчитися проводити авторські дослідження 

і, зокрема, в частині збору первинної інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, 

вибору методики та методів проведення аналізу режиму боліт, льодовиків та підземних вод 

та їх окремих складових частин, зокрема необхідно:  

1. ознайомити студентів з теоретичними основами болотознавчих, гляціологічних та 

гідрогеологічних досліджень  досліджень у світі в цілому та в Україні, зокрема;  

2. виокремити та класифікувати типи боліт, льодовиків та підземних вод; 

3. ознайомити студентів із методиками та методами польових та стаціонарних 

основами болотознавчих, гляціологічних та гідрогеологічних досліджень;  

4. ознайомити студентів із методологією досліджень окремих складових боліт, 
льодовиків та підземних вод; 
 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

-    Здатність спілкуватися рідною мовою як усно та і письмово (ЗК-3); 

-    Здатність використання інформаційних технологій (ЗК-5); 

-    Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

доброчесності, а також професійних кодексів поведінки (ЗК-10); 

-    Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні гідросфери та її складових 

частин (ФК-4); 

-     Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності 

(ФК-9). 



 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Походження боліт та їх утворення. 

Заболочування. 

лекція тест, питання, 

бліц опитування 

 

 

30% 

1.2 Основні типи боліт їх морфологічні 

показники. Болота на території України. 

лекція 

1.3 Живлення та водний баланс боліт. Рух води 

в болотах. 

лекція, практична 

робота 

1.4 Термічний режим боліт. Вплив боліт на 

стік річок. 

лекція,  

1.5 Дослідження та практичне значення боліт. 

Їх поширення в світі. 

лекція, практична 

робота 

1.6 Утворення льодовиків. Снігова лінія. 

Змерзання льодовиків. 

лекція 

1.7 Рух та робота льодовиків. Морени. лекція 
1.8 Танення льодовиків. Абляція. Типи 

льодовиків. 

лекція, практична 

робота 
1.9 Поширення  та значення льодовиків. Лавини 

та їх формування. 

лекція,  

1.10 Види та типи лавин. Захист від лавин. 

Поширення лавин у світі та в Україні. 

лекція, практична 

робота 

1.11 Теорії походження підземних вод. Запаси 

підземних вод у земній корі. 

лекція,  

1.12 Види води в гірських породах. Генетичні 

типи підземних вод. 

лекція 

1.13 Фізичні та воднофільтраційні властивості 

гірських порід. 

лекція 

1.14 Фізичні властивості підземних вод. 

 

лекція, практична 

робота 

1.15 Хімічні властивості підземних вод лекція 

1.16 Класифікація підземних вод. Основні типи 

підземних вод. Артезіанські води та їх 

басейни. 

лекція   

1.17 Охорона та раціональне використання 

підземних вод. Запобігання забрудненню 

підземних вод. 

лекція, практична 

робота 

  

2.1 Показати основні методичні підходи 

дослідження різних типів боліт.   

практична робота звіт по 

практичній 

роботі, 

презентація, 

екзамен 
 

30% 

2.2 Охарактеризувати розповсюдження боліт в 

різних природних зонах. 

практична робота 

2.3 Показати основні методичні підходи 

дослідження формування  різних типів 

льодовиків   

практична робота 

2.4 Охарактеризувати розповсюдження 
льодовиків в різних природних зонах 

(материкові та гірські). 

практична робота 

2.5 Показати основні методичні підходи 

дослідження різних типів підземних вод та 

їх властивостей. 

практична робота 

2.6 Охарактеризувати розповсюдження різних 

типів підземних вод на Землі. 

практична робота 

3.1 Аналіз особливостей гідрологічного режиму 

різних типів боліт 
лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

виконання 

практичних 

аналітично- 

робіт, 

самостійна 

20% 

 

 

 

 
3.2 Оцінка існуючих підходів щодо впливу боліт 

на річковий стік 

лекція, практична 

робота, самостійна 



 

робота робота 

  

 

 

 звіти за 

результатами 

самостійної 

роботи 

 

 

 

 

 

20% 

3.3 Оцінка та умови формування різних типів 

льодовиків 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

4.1 Види та типи лавин та їх поширення в 

Україні 

лекція, самостійна 

робота 

4.2 Характеристика підземних вод в земній 

корі. Хімічний склад підземних вод. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

4.3 Розповсюдження артезіанських басейнів в 

Україні. 

лекція, , самостійна 

робота 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

Програмні 
результати 
навчання 

Результати навчання за дисципліною 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5-
1.17 

2.1 2.2 2.3 2.4-
2.6 

3.1 3.2-
3.3 

4.1 4.2-
4.3 

Демонструвати 

знання та 

розуміння 

предметної області 
та професії 

+ + + + +         

Демонструвати 

застосування у 

професійній 

діяльності базових 

знань загальних та 

спеціалізованих 

національних, 

зарубіжних та 

міжнародних 

гідрологічних 

знакових систем, 

стандартів 
гідронімічних назв  

     + + + +     

Виконувати 

наповнення 

спеціалізованих баз 

даних з 

використанням 

мережевих ІТ-

ресурсів та 

спеціалізованого 

програмного 

забезпечення для 

вирішення фахових 
задач  

         + + + + 

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час приймання 

звітів з практичних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така:  

1.  результати навчання – 1 (знання РН 1.1-1.17) – до 30%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.6) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація РН 3.1-3.3) - до 20%  

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.3) - до 20% 

 



 

7.1. Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна – екзаменом.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 - 4. 

Обов’язковим для іспиту є написання контрольних робіт за ЗМ, виконання всіх практичних робіт. 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Усна відповідь „1”  х  1 = 1 „5”  х 1  = 5 „1”  х  1 = 1 „5”  х 1  = 5 

Практична робота „3”  х 2  = 6 „5”  х 2  = 10 „3”  х 2 = 6 „5”  х 2  = 10 

Модульна контрольна 
робота* 1 

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 
  

Модульна контрольна 

робота 2 
  

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 

балів для одержання  допуску до екзамену обов’язковою умовою є  написання рефератів на 

недостатньо засвоєні теми. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року. 

- Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені - 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 

кількості балів, відведених на екзамен).  

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до екзамену – 36 балів.  

 При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і самостійну 
роботу .  

За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 –2 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 20 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 3 – 4 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 1 грудня- практичні роботи здаються до 10 грудня.  

*- оцінка за практичні роботи, подані не в зазначений термін, знижується на 1 бал за кожен день запізнення до 

мінімальної, передбаченої пунктом 7.1. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції  практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛІТ ТА ЛЬОДОВИКІВ 

1 

Тема 1. Утворення та основні типи боліт. 

Живлення боліт. Рух води в болотах. 

Термічний режим боліт. Вплив боліт на 

стік річок. Поширення боліт. * 

10 5 20 

2 

Тема 2. Утворення та рух льодовиків. Снігова 

лінія. Робота льодовиків. Абляція. Типи 

льодовиків. Види та типи лавин. Умови 

формування лавин. Поширення лавин. * 

10 5 20 

3 Модульна контрольна робота 1  1  

Частина 2 ДИНАМІЧНІ ЯВИЩА В ОЗЕРАХ.  

ТЕРМІЧНИЙ ТА ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ  

4 

Тема 3. Теорії походження підземних вод. 

Запаси підземних вод у земній корі. 

Види води в гірських породах. Генетичні 

типи підземних вод. Фізичні та хімічні 

властивості підземних вод.  * 

8 4 18 

5 

Тема 4. Охорона та раціональне використання 

підземних вод. Запобігання забрудненню 

підземних вод 

6 2 7 

6 Модульна контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 34 16 67 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Практичні заняття - 16 год. 

Самостійна робота - 67 год. 
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