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

геологічних та біологічних явищ і процесів, що відбуваються у Світовому океані та аналіз 

географічних особливостей їх прояву. Світовий океан при цьому розглядається як єдиний 

географічний об'єкт у його взаємодії з водними об'єктами суші, атмосферою, літосферою і 

біосферою. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізика», «Гідрохімія Світового океану», «Гідробіологія», 

«Геологія», «Гідрологія гирл річок»; 

2. Знання теоретичних основ загальної гідрології, океанографії, гідрології гирл річок; 

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

статистичної обробки гідрологічних рядів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена вивченню 

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

фізичні властивості морської води, гідродинамічні процеси (припливи, течії, хвилі, коливання 

рівня тощо), термічний і льодовий режими; хімічний склад морських вод, процеси їх 

забруднення та самоочищення; геологічна будова дна і берегів Світового океану; рослинний і 

тваринний світ океану; закономірності атмосферних процесів над океаном. 

Навчальна дисципліна «Океанологія» є складовою комплексної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації «Гідрологія» спеціальності «Науки про 

Землю». 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи 

знань щодо методології та організації досліджень Світового океану та його окремих 

складових частин.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької 

діяльності, принципи організації, методику й технології проведення океанологічних та 

океанографічних досліджень, навчитися проводити авторські дослідження і, зокрема, в 

частині збору океанографічної та океанологічної інформації, теоретичних посилок та робочих 

гіпотез, вибору методики та методів проведення аналізу режиму Світового океану та його 
окремих складових частин, зокрема необхідно:  

1. ознайомити студентів з теоретичними основами океанографічних та океанологічних 

досліджень в світі в цілому та в Україні, зокрема;  

2. виокремити та класифікувати фактори формування фізичних та хімічних процесів, 

що відбуваються в Світовому океані;  

3. ознайомити студентів із методиками та методами польових та стаціонарних 

океанологічних досліджень;  

4. ознайомити студентів із методологією досліджень окремих складових водного 

балансу Світового океану з урахуванням їх специфіки; організацією і технікою 

здійснення досліджень термічного та льодового  режиму океану.  

Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних програмних 

компетенцій: 

1. Здатність працювати як самостійно, так і в команді (ЗК-7). 

2. Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

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

3. Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних 

засобів у польових і лабораторних умовах (ФК-3). 

4. Використання специфічних знань, теорій, парадигм, концепцій та принципів 

відповідно до спеціалізації «гідрологія» (ФК-7). 

5. 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 Перелік складових частин Світового океану 

(власне океани, моря, найбільші затоки і 

протоки)  

лекція тест, бліц 

опитування 

 

 

30% 

1.2 Основні морфо метричні характеристики 

Чорного та Азовського морів, фізичні та 

хімічні властивості їх вод 

лекція 

1.3 Особливості рельєфу дна океану та основні 

теорії його походження 

лекція, практична 

робота 

1.4 Основні компоненти хімічного складу 

морської води, її оптичні та акустичні 
властивості 

лекція, практична 

робота 

1.5 Особливості просторово-часового розподілу 

температури та густини води в Світовому 

океані 

лекція, практична 

робота 

1.6 Складові водного балансу Світового океану 

та окремих його частин 

лекція, практична 

робота 

1.7 Основні причини формування океанічних 

хвиль, їх види 

лекція, практична 

робота 
1.8 Умови формування та основні течії 

Світового океану 

лекція, практична 

робота 
1.9 Причини формування припливів у Світовому 

океані, їх види 

лекція, практична 

робота 
1.10 Характеристики термічного та льодового 

режиму океанів і морів  

лекція 

1.11 Типи морських берегів, їх поширення лекція, практична 

робота 

1.12 Особливості гідрологічного режиму 

річкових дельт 

лекція 

1.13 Головні родовища мінеральних ресурсів 

Світового океану 

лекція 

1.14 Структуру біологічних ресурсів Світового 
океану 

самостійна робота 

1.15 Принципи організації системи моніторингу 

за якістю води океанів та морів 

лекція 

2.1 Визначати основні морфо метричні 

характеристики окремих океанів та морів 

практична робота звіт по 

практичній 

роботі, екзамен 

 

30% 

2.2 Провести розрахунок та побудувати 

батиграфічні характеристики окремого 

моря 

практична робота 

2.3 Визначити та нанести на карту основні 

елементи дна Світового океану 

практична робота 

2.4 Побудувати схему загальної циркуляції 

океанічних вод 

практична робота 

2.5 Виконати розрахунок характеристик 

термічного та льодового режиму окремих 

морів 

практична робота 

2.6 Оцінити режим циркуляції вод в дельті 

однієї з великих річок України 

практична робота 

4.1 Аналізі особливостей тектонічної будови 

океанічного дна 
лекція, практична 

робота, самостійна 
робота 

виконання 

практичних 
аналітично-

розрахункових 

робіт,  

 екзамен  

40% 

4.2 Виборі оптимальних методів дослідження 

морфо метричних характеристик окремих 

океанів і морів 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 



 

4.3 Комплексному аналізі системи течій 

Світового океану 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

 

4.4 Прийнятті та обґрунтуванні рішення 

стосовно оцінки певних видів ресурсів 

окремих океанів і морів 

лекція, самостійна 

робота 

4.5 Розрахунку характеристик термічного та 

льодового режиму окремих морів 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

4.6 Оцінці прояву екологічно небезпечних 

процесів в межах окремих океанів і морів 

лекція, , самостійна 

робота 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 
1.1 … 1.15 2.1 … 2.6 4.1 … 4.6 

Демонструвати знання та розуміння предметної 

області та професії (ПРН-1). + + +       

Демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології (ПРН-17).    + + +    

Демонструвати визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

(ПРН-22). 
      + + + 

 

7. Схема формування оцінки:  

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 – 1.1 – 1.15 (знання РН 1.1-1.15) – до 30%;  

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

3. результати навчання – 3 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.6) - до 40%  

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 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 - 15. 

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 „3”  х 1  = 3 „1”  х  1 = 1 „3”  х 1  = 3 

Практична робота „2”  х 3  = 6 „4”  х 3  = 12 „2”  х 3 = 6 „4”  х 3  = 12 

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 – 6 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 15 березня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 7 – 15 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 20 квітня; 

- практичні роботи здаються до 30 квітня*.  

*- 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. ЄДНІСТЬ ТА ПОДІЛ СВІТОВОГО ОКЕАНУ.  

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОРСЬКОЇ ВОДИ  

1 

Тема 1. Світовий океан, його єдність та поділ на 

частини. Морфометричні 

характеристики океанів і морів 

2 4 4 

2 

Тема 2. Характеристика Чорного та Азовського 

морів як складових частин Світового 

океану 

2 4 4 

3 
Тема 3. Походження океанів і морів. Рельєф дна 

Світового океану 
2 5 4 

4 
Тема 4. Оптичні та акустичні властивості, 

хімічний склад морської води 
2  4 

5 Тема 5. Температура та густина морської води 2  4 

6 Тема 6. Водний баланс і рівень Світового океану 2  4 

 Модульна контрольна робота 1  1  

Частина 2 ДИНАМІЧНІ ЯВИЩА В СВІТОВОМУ ОКЕАНІ.  

ТЕРМІЧНИЙ ТА ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ  

7 Тема 7. Хвилювання моря 2  4 

8 
Тема 8. Течії і загальна циркуляція вод 

Світового океану 
2 5 4 

9 Тема 9. Припливи, їх поширення та класифікації 2  4 

10 
Тема 10. Термічний та льодовий режим 

Світового океану 
2 4 4 

11 Тема 11. Морські береги, їх типізація 2  4 

12 
Тема 12. Річкові дельти, особливості їх 

гідрологічного режиму 
2 4 4 

13 
Тема 13. Мінеральні та енергетичні ресурси 

Світового океану 
2  5 

14 Тема 14. Біологічні ресурси Світового океану*   4 

15 
Тема 15. Моніторинг забруднення вод океанів і 

морів та їх охорона 
2  4 

 Модульна контрольна робота 2  1  

 ВСЬОГО 28 28 61 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 28 год. 

Консультації - 3год. 

Самостійна робота - 61 год. 
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Основна: 

1. Основи океанології: підручник / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр “Київський університет”, 2008; 

2. Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ "Київський 

університет", 2003; 

3. Волошин І.І., Чирка В.Г. Географія Світового океану. – К.: Перун, 1996; 

4. Смирнов Г.Н. Океанология. – М.: Высш. шк., 1987; 

5. Атлас океанов. Т. 1–3. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974–1980; 

6. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України. – К.: Ніка-центр, 2001. – 320 с. 

Додаткова: 

1. Бурков В.А. Общая циркуляция Мирового океана. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980; 

2. Каган Б.А. Взаимодействие океана и атмосферы. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992;  

3. Нешиба С. Океанология / Пер. с англ. – М.: Мир, 1991; 

4. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. – К.: Либідь, 1997; 

5. Шуйський Ю.Д. Походження та історія розвитку Світового океану. – Одеса: Астропринт, 

1998; 

6. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / Кол. авт.; за ред. Я.Б. Олійника, 

Б.П. Яценка, В.К. Бабарицької. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – Розд. II 

(Світовий океан і проблеми глобалізації). 
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