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ВСТУП 
1. Мета дисципліни «Гідрографія України» – отримання студентами знань про гідрографію водних 

об’єктів, основні фактори (причини) утворення водних об’єктів суші, про річкові, озерні, болотні, 

льодовикові системи та закономірності будови їх гідрографічної мережі, способи опису та кількісної 

оцінки основних характеристик гідрографії водних об’єктів, а також детальний розгляд та вивчення 

фізико-географічних умов і територіальних особливостей гідрографії водних об’єктів України, 

формування та будову річкової гідрографічної мережі, найбільших річкових систем України, 

набуття практичних навичок розрахунку морфометрічних та гідрографічних характеристик 

гідрографічних систем та водних об’єктів України.  
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Загальна гідрологія», «Метеорологія та кліматологія», 

«Картографія», «Геологія», «Гідрометрія», «Методи обробки та аналізу 

гідрометеорологічної інформації»; 

2. Знання теоретичних основ загальної гідрології, кліматології, геології, землезнавства, 

картографії, гідрометрії, математики; 

3. Володіти елементарними практичними навичками збору, аналізу матеріалів 

гідрометеорологічних спостережень, методами обробки даних та картографічної 

інформації. розрахунків морфометрічних і гідрографічних характеристик водних об’єктів. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена вивченню 

гідрографічних особливостей водних об’єктів України, зокрема, у розрізі таких основних питань: 

загальні відомості про гідрографію водних об’єктів, основні фактори та причини утворення 

водних об’єктів суші, роль еволюції у формуванні сучасного виду річок, озер, боліт та ін. водних 

об’єктів, вплив змін клімату і антропогенних факторів на перетворення водних об’єктів та їх 

гідрографічних особливостей, а також історія гідрографічних досліджень, фізико-географічні 

умови, водні об’єкти України, формування гідрографічної мережі, морфометрічні та 

гідрографічні характеристики водних об’єктів України.  

Навчальна дисципліна «Гідрографія України» 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 гідрографії водних об’єктів України, її вивченості, закономірностей формування та будови 

гідрографічної мережі у різних фізико-географічних зонах та орографічних (рівнинних та гірських) 

умовах України, вплив змін клімату і антропогенних факторів на перетворення водних об’єктів України 

та їх гідрографічних особливостей.   

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти методики й технології проведення 

гідрографічних досліджень, способи опису та кількісної оцінки основних показників гідрографії 

водних об’єктів, зв'язок між стоковими показниками водних обєктів та характеристиками 

гідрографічної мережі, зокрема необхідно:  

1. ознайомити студентів з методологічними основами гідрографічних досліджень у світі та 

в Україні;  

2. ознайомити студентів зі способами опису та розрахунками щодо кількісної оцінки 

основних показників гідрографічної мережі водних об’єктів (характеристик морфометрії 

та гідрографії);  

3. залежності стоку води річок України від фізико-географічних умов та гідрографічних 

характеристик території протікання річки. 

Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних програмних 

компетенцій: 

Загальні компетентності (ЗК) 

 Здатність використання інформаційних технологій (ЗК-5). 

 Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

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

 



 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні гідросфери та її складових 

частин (ФК-4). 

 Здатність аналізувати склад і будову гідросфери  та її складових частин на різних 

просторово-часових масштабах (ФК-5). 

 

4. 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 Водні об’єкти, основні природні фактори та 

причини утворення водних об’єктів суші. 
Роль екзогенних та ендогенних процесів  у 

формуванні водних об’єктів 

лекція, 

самостійна 
робота 

тест, бліц 

опитування, 

модульні 
контрольні 

 

 

40% 

1.2 Гідрографічна мережа як продукт 

самоорганізації, її водно-балансове 
призначення. Основні закономірності руху 

природних вод. Класифікація видів руху  

лекція, 

самостійна 
робота 

1.3 Основні процеси у формуванні гідрографії 
водних об’єктів, що пов’язані з діяльністю 

води – ерозія, абразія, екзарація, корозія  

лекція, 
самостійна 

робота 

1.4 Річка, вододільна лінія, річковий басейн, 

водозбір, річкова система. Основні складові 
річкової гідрографічної мережі. Річкові 

долини, основні елементи поперечного 

профілю та типи долин 

лекція практична 

робота, 
самостійна 

робота 

1.5 Відмінність між русловою, річковою та 
гідрографічною мережею, між басейном і 

водозбором 

лекція, 
самостійна 

робота 

1.6 Фізико-географічні умови, морфометричні і 
гідрографічні характеристики річкових 

систем та її частин 

лекція, практична 
робота, 

самостійна 

робота 

1.7 Водні об’єкти України, головні річкові 
басейни, безстічні подові райони. Історія 

гідрографічних досліджень в Україні 

лекція, практична 
робота, 

самостійна 

робота 

1.8 Закономірності формування та будови 
гідрографічної мережі у різних фізико-

географічних зонах та орографічних  умовах 

України 

лекція, практична 
робота, 

самостійна 

робота 

1.9 Основні морфометричні та гідрографічні 

характеристики річок України та їх 

взаємозв’язки з показниками стоку води 

річок  

лекція, практична 

робота, 

самостійна 

робота 

1.10 Озера та водосховища України. Принципові 

відмінності гідрографії озерних систем від 

систем водосховищ 

самостійна 

робота 

1.11 Болота України, їх типи. Основні морфо-

метрічні характеристики болотних масивів 

самостійна 

робота 

2.1 Аналізувати  основні фізико-географічні 

елементи, що впливають на гідрографію 
водних об’єктів 

практична 

робота, 
самостійна 

звіт по 

практичній 
роботі, екзамен 

30% 



 

робота  

2.2 Аналізувати вплив змін клімату та 

антропогенних факторів на еволюційні 
перетворення водних об’єктів та їх 

гідрографію  

практична 

робота, 
самостійна 

робота 

2.3 Виділяти складові річкової гідрографічної 
мережі (головну річку, притоки 1, 2, 3 … 

порядків) на прикладі річкової системи 

України 

практична 
робота, 

самостійна 

робота 

2.4 Визначати морфометричні характеристики 
річкового басейну та  гідрографічні 

характеристики річки на прикладі річкової 

системи України 

практична 
робота, 

самостійна 

робота 

2.5 Встановлювати зв’язки між показниками 
стоку води річок України та їх 

морфометричними і гідрографічними 

характеристиками 

практична 
робота, 

самостійна 

робота 

3 Вироблення практичних навиків у проведенні 

системного аналізу впливу фізико-

географічних факторів та 

гідрометеорологічних умов на процеси 
формування та еволюції водних об’єктів 

України та їх гідрографії, у застосуванні 

відповідних способів і методів для 
визначення морфометричних та 

гідрографічних характеристики річок 

України, у формулюванні аналітичних 
висновків щодо їх прикладного застосування 

в гідрологічних, водогосподарських та 

водоохоронних розрахунках  

Практичні 

розрахунки, 

аналітичні 

висновки та 
доповіді, 

самостійна 

робота 

Виконання 

практичних 

робіт з курсу та 

їх захист, 
здійснення 

індивідуальних 

аналітико-
розрахункових 

робіт (курсових 

робіт), екзамен  

10% 

4.1 При формуванні індивідуального для 
кожного студента банку 

гідрометеорологічних даних, характеристик 

морфометрії та гідрографії конкретного 
річкового басейну  

практична 
робота, 

самостійна 

робота 

виконання 

практичних 

аналітично-
розрахункових, 

курсових робіт,  

екзамен  
 

20% 

4.2 При комплексній оцінці впливу фізико-

географічних умов річкової системи щодо 

формування гідрографічних особливостей 
водних об’єктів  в її  межах 

практична 

робота, 

самостійна 
робота 

4.3 При проведення розрахункових  робіт за 

методами, які застосовуються для 

визначення гідрографічних характеристик  

практична 

робота, 

самостійна 
робота 

4.4 При аналітичній оцінці результатів 

розрахунків за проведеними практичними 
робітами  

практична 

робота, 
самостійна 

робота 

4.5 При прийнятті та обґрунтуванні рішення 

стосовно залежності стоку води річки від 
характеристик морфометрії та гідрографії 

її басейну 

практична 

робота, 
самостійна 

робота 

4.6 При оцінці впливу змін клімату і сучасного 

антропогенного навантаження на 
гідрографічну мережу водних об’єктів  

лекція, практична 

робота, 
самостійна 

робота 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

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

Програмні 
результати навчання  

Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Застосовувати у 

професійній діяльності 
загальні та спеціальні 
гідрологічні теоретичні 

моделі та практики 
(ПРН-4). 

+ + + + + + + + + + +             

Виконувати наповнення 

спеціалізованих баз 
даних з використанням 
мережевих ІТ-ресурсів 
та спеціалізованого 

програмного 
забезпечення для 
вирішення фахових задач 

(ПРН-12). 

         
 

 

 

 
+ + + + + +       

Демонструвати 
здатність вчитися і 

бути сучасно навченим 
(ПРН-19). 

                + + + + + + + 

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 – 1.11 (знання РН 1.1-1.11) – до 40%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.5) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%  

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.6) - 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 1-5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-10. 

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 – 5 теми, оцінювання виконується у терміни – до 

15 березня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 6 – 10 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..11  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. Загальні відомості  про водні об’єкти суші та їх гідрографію 

1 
Тема 1. Водні об’єкти суші, їх утворення та 

еволюція.  
2  6 

2 

Тема 2. Гідрографічна мережа водних об’єктів. 

Річкова, озерна, болотна системи та 

закономірності будови їх гідрографічної 

мережі 

2  4 

3 

Тема 3.Способи опису, кількісної оцінки та 

розрахунку основних характеристик 

гідрографії  річкових, озерних, болотних 

систем 

4 4 6 

4 

Тема 4. Основні закономірності руху природних вод. 

Рельєфоутворюючі процеси, що пов’язані з 

дією вод та формуванням гідрографічної 

мережі водних об’єктів* 

2  4 

5 

Тема 5. Вплив зміни клімату та антропогенних 

факторів на еволюційні перетворення 

гідрографії водних об’єктів. 

2  4 

6 Модульна контрольна робота 1 2   

Частина 2 Водні об’єкти України та їх гідрологічний режим 

7 

Тема 6. Водні об’єкти України, головні річкові 

басейни, безстічні подові райони. Історія 

гідрографічних досліджень в Україні.  

2 2 6 

8 

Тема 7. Закономірності формування та будови 

гідрографічної мережі у різних фізико-

географічних зонах та орографічних 

(рівнинних та гірських) умовах України  

4 2 4 

9 
Тема 8. Основні морфометрічні та гідрографічні 

характеристики річок України. 
2 2 6 

10 

Тема 9. Озера та водосховища України. Принципові 

відмінності гідрографії озерних систем від 

систем водосховищ. 

2 2 4 

11 

Тема 10. Болота України, їх типи, поширення. Стадії 

та фази розвитку боліт, основні 

морфометрічні характеристики болотних 

масивів. 

2 2 2 

12 Модульна контрольна робота 2 2   

 ВСЬОГО 28 14 46 
 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 46 год. 
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2000. 376 с. 

2. Водний фонд України: Штучні водойми - водосховища і ставки: Довідник / За ред. В.К. 
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4. 15. Гребінь В. В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі України та 

застосування типології річок Водної рамкової директиви ЄС на сучасному етапі / В. В. 

Гребінь, В. К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2016. - Т. 2. - С. 32-

47. 

5. Догановский А.М. Гидрология суши. Общий курс. СПб : РГГМУ, 2012. - 523 с. 
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центр, 2003. 324 с. 
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