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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – засвоєння студентами основних теоретичних положень фундаментальних  

законів природознавства – законів збереження (закон збереження маси (речовини, матерії) та закон 

збереження енергії), як основи балансових методів, що пов’язані з рішенням рівнянь балансу для 

різних природних процесів (водний, тепловий сольовий, газовий баланси, баланс органічних та 

мінеральних речовин та ін.), різних природних об’єктів (річкового басейну, підземних вод, 

водоймищ, боліт, внутрішніх морів та ін.) за різні проміжки часу, а також у вмінні студентами 

зробити розрахунки складових рівняння водного балансу для річкового басейну, складання рівняння 

в цілому з оцінкою його точності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізика», «Хімія», «Загальна гідрологія», «Гідрологія 

річок», «Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод», «Океанологія», «Гідрометрія» 

«Основи метеорології», «Геоморфологія і палеогеографія», «Методи обробки та аналізу 

гідрологічної інформації», «Картографія», «Математичні методи в гідрометеорології». 

2. Знання теоретичних основ загальної фізики, хімії, гідрології, геології, землезнавства, 

кліматології, метеорології, гідрометрії, картографії, математичної статистики. 

3. Володіти елементарними практичними навичками збору, систематизації, узагальнення 

матеріалів спостережень за метеорологічними показниками та елементами 

гідрологічного режиму водних об’єктів, статистичної обробки рядів випадкових 

величин та картографічної інформації, аналізу фізико-географічних умов річкового 

басейну та особливостей водного режиму річок.  

3. Анотація навчальної дисципліни: в рамках цієї навчальної дисципліни надається 

характеристика водно-балансового методу вивчення вод суші, включаючи детальний розгляд 

основних складових рівняння водного балансу (атмосферні опади, стік води, сумарне 

випаровування) та його акумуляційного елементу (зміну запасів води в контурі простору), 

методів їх кількісного обліку, аналізу, розрахунку та просторового осереднення для будь-

якого природного об’єкту чи довільно обраної території за будь-який проміжок часу. 

Особливу увагу приділено складанню рівняння водного балансу річкового басейну, як 

стокоформуючого комплексу, а також аналізу та оцінці визначення складових водного 

балансу та причин нев’язки розрахунку водного балансу річкового басейну у цілому.  

Навчальна дисципліна «Водно-балансові розрахунки» 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 водно-балансового методу вивчення вод суші: від збору, систематизації та узагальнення 

необхідних метеорологічних гідрологічних, агрометеорологічних даних спостережень до 

складання рівняння водного балансу з оцінкою точності розрахунку його складових, водного 

балансу у цілому та його ув’язкою.   

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької 

діяльності, методи і технології щодо розрахунку складових рівняння водного балансу різних 

природних об’єктів за різні проміжки часу, навчитися проводити авторські дослідження зі 

складання водного балансу річкового басейну, для цього, зокрема, необхідно:  

1. ознайомити студентів з теоретичними основами балансових методів дослідження; 

2. ознайомити студентів з прийомами математичної статистики для аналізу гідро-, 

метео- і агрометеорологічних даних та оцінки точності водно-балансових 

розрахунків;  

3. ознайомити студентів з методами та технологіями просторового та часового 

осереднення складових рівняння водного балансу; 

4. надати студентам чіткий порядок виконання робіт з розрахунку водного балансу 

річкового басейну, що необхідно для правильного його складання, аналізу і, в разі 

необхідності, оцінки та ув’язки.  



 

Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних компетенцій: 

 Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 

впродовж життя (ЗК-6). 

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

 Використання специфічних знань, теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до 

спеціалізації «гідрологія» (ФК-7). 

1. 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 основні положення фундаментальних законів 

природознавства – закони збереження; суть 

балансових методів для опису співвідношень 

прибуткових, видаткових та акумуляційних 
елементів; 

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 

опитування, 

модульні 
контрольні 

30% 

1.2 рівняння балансу для різних природних процесів 

(водний, тепловий сольовий, газовий баланси, 

баланс органічних та мінеральних речовин та ін.) 

та різних природних об’єктів (річкового басейну, 

підземних вод, озер, боліт, внутрішніх морів, 

водосховищ та ін.); 

лекція, самостійна 

робота 

1.3 інформаційну основу для водно-балансових 

розрахунків для вирішення ряду практичних і 

наукових завдань при дослідженні водного стоку; 

систему гідрометеорологічних і водно-

балансових спостережень в Україні та в інших 

країнах; 

лекція практична 

робота, 

самостійна робота 

1.4 основні складові рівняння водного балансу 
річкового басейну та методи їх кількісного 

обліку; методи розрахунку сумарного 

випаровування; 

лекція, практична 
робота, 

самостійна робота 

1.5 методи просторового та часового осереднення 

складових водного балансу; 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

1.6 порядок виконання робіт з розрахунку водного 

балансу річкового басейну; 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

1.7 методичні прийомами для оцінки точності 

водно-балансових розрахунків; нев’язка 

розрахунку водного балансу та її причини; 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

1.8 розрахунок зміни запасів води в межах річкового 

басейну за різні проміжки часу;   

лекція, самостійна 

робота 

1.9 водні баланси основних річок, областей та 

України в цілому. Сучасні кліматичні зміни та 
антропогенні порушення стоку води річок 

України, їх причини, наслідки щодо водно-

балансових співвідношень; 

практична робота 

2.1 аналізувати вихідну інформацію гідро-, метео- 

та агрометеорологічних спостережень і  

застосовувати математичні методи для її 

оцінки для водно-балансових розрахунків; 

практична робота, 

самостійна робота звіт з практичної 

роботі з показом 

всіх проміжних 

результатів, її 

захист, екзамен 

40% 

2.2 надати фізико-географічну характеристику 

річкового басейну та виділити особливості 

водного режиму річки; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.3 проводити просторове та часове осереднення 

та узагальнення складових рівняння водного 

практична робота, 

самостійна робота 



 

балансу (опадів, випаровування); 

2.4 оцінювати складові рівняння водного балансу 

річкового басейну з використанням методів їх 

кількісного обліку; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.5 проводити розрахунок та порівняння основних 

характеристик стоку води (витрата, шар, 

об’єм, модуль стоку);  

практична робота, 

самостійна робота 

2.6 розраховувати водний баланс річкового басейну 

за багаторічний період (гідрологічний рік, 

холодний і теплий періоди року, сезони, місяці); 

практична робота, 

самостійна робота 

2.7 визначати водно-балансові співвідношення за 

різні фази водного режиму, за роки з різними 

температурними умовами, за характерні за 
водністю роки, за роки з різними кількостями 

опадів, за роки з різною ймовірністю 

перевищення окремих гідрометеорологічних 

показників 

практична робота, 

самостійна робота 

3 Вироблення практичних навиків у проведенні 

розрахунків водного балансу річкового басейну 

(індивідуальне завдання для кожного студента), 

системного аналізу впливу фізико-географічних 

умов на кількісні показники його складових,  

осереднення по басейну річки кількості 

атмосферних опадів і сумарного випаровування  з 

застосуванням відповідних прийомів і методів; 
аналітичних висновків щодо прикладного 

застосування результатів складання рівняння 

водного балансу річкового басейну в 

гідрологічних розрахунках та прогнозах, 

водогосподарської, водоохоронної діяльності  

практичні 

розрахунки, 

аналітичні 

висновки, 
самостійна робота 

виконання 

практичних робіт 

з курсу та їх 

захист, 

здійснення 

індивідуальних 

аналітико-
розрахункових 

робіт (в тому 

числі й курсових 

робіт), екзамен 

10% 

4.1 При комплексній оцінці фізико-географічних умов 

річкового басейна стосовно складання рівняння 

водного балансу в його межах 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

виконання 

практичних 

аналітично-
розрахункових, 

курсових робіт, 

екзамен 

 

20% 

4.2 При формуванні індивідуального для кожного 

студента завдання  та банку даних для 

розрахунку водного балансу  конкретного 

річкового басейну 

самостійна робота 

4.3 При проведення розрахункових  робіт за 

технологіями та методами, які широко 

застосовуються в практиці водно-балансових 
розрахунків  

лекція, практична 

робота, 
самостійна робота 

4.4 При аналітичній оцінці результатів розрахунків, 

що отримано при проведенні практичних робіт  

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

4.5 При прийнятті та обґрунтуванні рішення 

стосовно правильності складання водного 

балансу річкового басейну з врахуванням 

отриманої нев’язки розрахунку 

лекція, практична 

робота, 

самостійна робота 

4.6 При оцінці впливу і наслідків змін клімату та 

антропогенного навантаження щодо водно-

балансових співвідношень..  

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 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Демонструвати 

повагу та цінування 
до різноманітності, 

мультикультурност

+ + + + + + + + +               



 

і, гендерної рівності 

(ПРН-16). 

Поєднувати 
критичність та 

самокритичність 

(ПРН-18). 

         + + + + + + + +       

Демонструвати 

прихильність безпеці 

(ПРН-21). 
                + + + + + + + 

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 – 1.9 (знання РН 1.1-1.9) – до 30%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.7) - до 40%;  

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 – іспитом.  

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 1-4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми -5-11. 

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

 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 13 балів Max. –25 балів Min. – 23 бала Max. –35 балів 

Усна відповідь „1”  х  2 = 2 „3”  х 3  = 9 „1”  х  2 = 2 „1”  х 2  = 2 

Практична робота   „3”  х 3 = 9 „5”  х 3  = 15 

Модульна контрольна 

робота* 1 

„11”  х 1  = 11 „16”  х 1  = 16 
  

Модульна контрольна 

робота 2 
  

„12”  х 1  = 12 „18”  х 1  = 18 

„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 13 23 24 60 

Максимум 25 35 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 – 11 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 

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 
практи

чні 
самостійна 

робота 

Частина 1. Балансові методи вивчення вод суші.   

Основні положення щодо водно-балансових розрахунків. 

1 
Тема 1. Вступ до дисципліни «Водно-балансові 

розрахунки». Мета, завдання курсу. 
2  4 

2 

Тема 2. Фундаментальні закони природознавства – 

закони збереження маси (речовини) та енергії. 

Балансові методи вивчення вод суші. 

2  8 

3 

Тема 3. Водний баланс та символічна форма його 

вираження. Вибір природного об’єкту, території 

та розрахункового проміжку часу для складання 

водного балансу.  Одиниці розрахунку. 

4  8 

4 
Тема 4. Розвиток водно-балансових досліджень в світі 

та в Україні. Водно-балансові станції 
2  8 

 Модульна контрольна робота 1  1  

Частина 2 Визначення окремих елементів водного балансу.  

Рівняння водного балансу річкового водозбору. 

5 

Тема 5. Атмосферні опади, їх види. Вимірювання, 

похибки та точність визначення. Методи оцінки 

середнього їх шару для річкового басейну 

4 6 10 

6 

Тема 6. Сніговий покрив. Види снігомірних 

спостережень. Виміри висоти снігового покриву 

та вмісту в ньому води.  

4 6 6 

7 

Тема7. Випаровування, його оцінка з різних поверхонь 

річкових басейнів. Вологість ґрунту та його 

водно-фізичні показники. Методи розрахунку 

сумарного випаровування. 

4 6 10 

8 

Тема 8. Стік води та його характеристики. Поверхнева 

та підземна складова водного стоку в рівнянні 

водного балансу. 

4 6 6 

9 

Тема 9. Водний баланс річкового басейну за 

багаторічний період. Нев’язка розрахунку 

водного балансу. 

4 8 10 

10 

Тема 10. Водний баланс річкового басейну за короткі 

проміжки часу та визначення змін запасів води 

за ці періоди. 

2  4 

11 

Тема 11. Водний баланс різних природних об’єктів та 

територій. Гідрологічний цикл. Моделювання 

гідрологічних систем 

2  6 

 Модульна контрольна робота 2  1  

 ВСЬОГО 34 34 80 
 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Практичні заняття - 34 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

9. Рекомендовані джерела: 



 

Основна: 

1. Бабкин В.И., Вуглинский В.С. Водный баланс речных бассейнов. Л.: Гидрометеоиздат, 

1982. 192 с. 

2. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання: Монографія. К.: 

Віпол, 2000. 376 с. 

3. Гидрологические и водобалансовые расчеты/ под ред. Н.Г. Галущенко. К.: Вища 

школа. 1987.  

4. Гушля А.В., Мезенцев В.С. Водно-балансовые исследования. – К.: Вища шк. Главное 

изд-во, 1982. 229 с. 

5. Догановский А.М. Гидрология суши (общий курс). СПб: РГГМУ, 2012. 524 с. 

6. Догановский А.М., Орлов  В.Г. Сборник задач по определению основних 

характеристик водних обєктов суши. Учебное пособие.  СПб: РГГМУ, 2011. 315 с. 

7. Кирилюк М.І. Водний баланс та якісний стан водних ресурсів Українських Карпат: 

Навч. посіб. Чернівці: Рута, 2001, 246 с. 

8.  Косовець О.О. Вишневський В.І. Гідрологічні характеристики річок України К.: Ніка-

центр, 2003. 324 с. 

9. Загальна гідрологія: підручник / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь та 

ін. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 399 с. 

10. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. Учебник для 

вузов. М.: Высшая Школа, 2007. 463 с.  

11. Сакали Л.И., Дмитренко Л.В., Киптенко Е.Н., Лютик П.М. Тепловой и водный режим 

Украинских Карпат. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 366 с.  

 

Додаткова: 

1. Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Современные проблемы гидрологии. М.: Изд. 

Центр «Академия», 2008. 320 с.Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України 

(ландшафтно-гідрологічний аналіз). К.: Ніка–центр, 2010. 316 с. 

2. Загальна гідрологія. Підручник / Левківський С.С., Хільчевський В.К., Ободовський 

О.Г., Будкіна Л.Г., Гребінь В.В., Закревський Д.В., Лисогор С.М., Падун М.М., 

Пелешенко В.І. -  К.: Фітосоціоцентр, 2000. 264 с.  

3. Корнієнко В.О., Данько К.Ю. Лук’янець О.І.  Структура водного балансу та 

багаторічні зміни його складових у межах Закарпатської ВБС. Наук. збірник 

«Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія». Т.2(37), 2015 р. С. 80-85. 

4. Малі річки України: Довідник/за ред. А.В.Яцика.К.: Урожай, 1991. 296 с. 

5. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р. Припять 

/под ред. М.Ю.Калинина и А.Г.Ободовского. Мн.:Белсэнс, 2003. 269 с. 

6. Національний атлас України / гол. ред. Л.Г. Руденко. К.: ГНПП" Картографiя, 2008 
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