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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – отримання студентами відомостей про основні форми та види міжнародного 

співробітництва, оскільки на сучасному етапі гідроекологічні та водно-ресурсні проблеми виходять 

далеко за межі національних кордонів і мають транскордонний, регіональний чи навіть глобальний 

характер. Важливим є ознайомлення студентів чинні міжнародно-правові договори України у сфері 

гідроекології та використання водних ресурсів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Загальна гідрологія», «Основи наукових досліджень», 

«Основи метеорології», «Картографія», «Геологія загальна та історична»; 

2. Знання основ правознавства, географії материків та океанів, загальної гідрології, 

метеорології та кліматології, екології та економіки світу;  

3. Володіти елементарними знаннями англійської мови.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена формуванню у 

студентів цілісної системи знань про міжнародне гідроекологічне співробітництво у розрізі 

таких основних питань: робота міжнародних організацій у вирішенні проблем, пов’язаних зі 

збереженням води для людства, раціональним використанням водних ресурсів та захисту 

майна і життя людей від водної стихії; систематизація ратифікованих Україною міжнародно-

правових актів універсального (глобального), регіонального та двостороннього характеру у 

сфері гідроекології та використання водних ресурсів, їх імплементація та практична 

реалізація на національному рівні; міжнародна діяльність України у галузі гідрології та 

управління водними ресурсами.  

   Навчальна дисципліна «Міжнародне гідроекологічне співробітництво» є складовою 

комплексної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації 

«Гідрологія» спеціальності 103 «Науки про Землю».  

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами цілісного уявлення про 

міждержавні структури гідроекологічного співробітництва; вивчення загальних принципів та 

підходів міжнародного правового регулювання у сфері гідрометеорології, еволюції світової 

політики у сфері охорони довкілля, загальної міжнародної проблематики та положень 

міжнародно-правових актів; набуття практичних навичок аналізу діяльності міжнародних 

організацій, їх впливу на різних рівнях ієрархії управління водними ресурсами.  

    У результаті вивчення дисципліни студенти повинні ознайомитись із структурою та 

напрямками дії чинних міжнародних договорів, ратифікованих Україною та ступенем їх 

реалізації в державі, зокрема необхідно ознайомити студентів із:  

1.  Водним Кодексом України та Водною Рамковою Директивою ЄС та їх  реалізацію в 

Україні; 

2. Конвенцією з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних 

озер.  

3. Міжнародними угодами між урядом України та урядами сусідніх країн про спільне 

використання прикордонних вод;  

4. Директивою ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення 

    Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних компетенцій: 

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

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

-  Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

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

- Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 



поступального розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні (ЗК-11); 

- 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 Види міжнародного співробітництва. Коротка 

історія розвитку цього питання. 

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 

опитування, 

модульні 

контрольні 
 

 

40% 

1.2 Основні положення Водного Кодексу України та 

доповнень до нього. 

лекція, самостійна 

робота 

1.3 Основні положення Загальнодержавної цільової 

програми розвитку водного господарства та 
екологічного оздоровлення річки Дніпро на період 

до 2021 року 

лекція, самостійна 

робота 

1.4 Угода між кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Білорусь про спільне 

використання та охорону транскордонних вод 

лекція, самостійна 

робота 

1.5 Угода між Урядом України та Урядом 

Республіки Молдова про спільне використання та 

охорону прикордонних вод 

лекція, самостійна 

робота 

1.6 Угода між Урядом України та Урядом 

Словацької Республіки  з питань водного 

господарства на прикордонних водах 

лекція практична 

робота, 

самостійна робота 

1.7 Угода між Урядом України та Урядом Угорської 

Республіки  з питань водного господарства на 

прикордонних водах 

лекція, самостійна 

робота 

1.8 Угода між Урядом України та Урядом Румунії  

про співробітництво в галузі водного 
господарства на прикордонних водах 

лекція, самостійна 

робота 

1.9 Угода між Урядом України та Урядом 

Республіки Польща  про співробітництво в галузі 

водного господарства на прикордонних водах 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 
1.10 Директива ЄС про оцінку та управління 

ризиками затоплення 
 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

1.11 Рівень імплементації водно-рамкової директиви 

ЄС у національне законодавство Базові принципи 

ВРД ЄС. Відмінність у системах України та ЄС 
класифікацій водних об’єктів. 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

2.1 Оформлювати презентації відповідно загальних 

вимог, щодо візуалізації матеріалів  

дослідження.  

практична робота, 

самостійна робота 

Виступ на 

семінарському 

занятті, залік 

 

30% 

2.2 Аналізувати значний об’єм літературних 

джерел, формувати висновки.    

практична робота, 

самостійна робота 

2.3 Доповідати результати роботи перед 

аудиторією 

практична робота, 

самостійна робота 

2.4 Аналізувати законодавчі акти України та 

міжнародні договори. Встановлювати зв’язки 

між нормами міжнародного права та нормами 

національного законодавства.  

практична робота, 

самостійна робота 

3 У  формулюванні аналітичних висновків щодо 

вирішення гідроекологічних проблем за 

аналітичні 

висновки та 

Виконання 

реферативних 

10% 



допомогою міжнародних інструментів у сфері 

охорони вод  між доповідачем і аудиторією при 

захисті реферативних робіт.  

доповіді, 

самостійна робота 

робіт з курсу та 

їх захист, залік  

4.1 При підготовці індивідуального для кожного 

студента реферативного дослідження. 

практична робота, 

самостійна робота 
виконання 

реферативних 
та курсових 

робіт, залік 

 

20% 

4.2 При аналізі діяльності організації, оцінці її впливу 

в сфері гідрології.  

практична робота, 

самостійна робота 

4.3 При прийнятті та обґрунтуванні рішення 

стосовно рівня досягнення очікуваних 

результатів та цілей визначених міжнародним 

договором.  

практична робота, 

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 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 

Застосовувати 

спілкування 
другою мовою 

+ + + + +         

Демонструвати 

навички 

ефективної 
міжособистісної 

взаємодії та 

командної роботи 

     + + + +     

Демонструвати 
визначеність і 

наполегливість 

щодо 
поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків 

         + + + + 

 

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 2.1-2.4) - до 30%;  

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

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 – заліком.  

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 1-3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-7. 

Обов’язковим для заліку 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 заліку 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 заліку - 40 

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

кількості балів, відведених на залік).  

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

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

мінімум для допуску до заліку – 36 балів.  

 

 При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік 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 – 4 теми, оцінювання виконується у терміни – до 

15 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 5 – 12 теми, оцінювання виконується у терміни – до 

30 листопада; 

- практичні роботи здаються до 1 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 

Зараховано / Passed  60-100  

Не зараховано / 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 міжнародне гідроекологічне співробітництво 

1 

Тема 1. Форми та види міжнародного 

гідроекологічного співробітництва. Коротка 

історія розвитку цього питання. 

4  10 

2 
Тема 2. Основні положення Водного Кодексу 

України та доповнень до нього. 
6 4 12 

3 

Тема 3. Угоди між Урядом України і Урядами 

Білорусі і Молдови  про міжнародне 

прикордонне співробітництво в галузі 

водного господарства 

6 4 12 

4 Модульна контрольна робота 1 1   

Частина 2 Міжнародно-правові акти у сфері гідрометеорології та гідроекології 

5 

Тема 4. Угоди між Урядом України і Урядами 

Словаччини, Румунії, Угорщини і Польщі 

про міжнародне прикордонне 

співробітництво в галузі водного 

господарства 

4 4 12 

6 
Тема 5. Водна Рамкова Директива Європейського 

Союзу.   
6 4 12 

7 

Тема 6. Директива ЄС про оцінку та управління 

              ризиками затоплення 

 

6  11 

8 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 34 16 69 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Практичні заняття - 16 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 69 год. 

. 
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