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ВСТУП 

1. Мета дисципліни «Математичні методи в гідрології», виходячи із того, що гідрологічні процеси і 

явища звичайно є результатом дії великої кількості факторів, різних за своїм походженням, часом 
впливу й участі у їх формуванні, є засвоєння та закріплення теоретичних положень математичної 

статистики й теорії ймовірностей, застосування їх на практиці при розрахунках гідрологічних 

характеристик, при дослідженнях у інженерній гідрології. Основним положенням, що дозволяє 

застосовувати математико-статистичні та методи та методи теорії ймовірності у вивченні 
гідрологічних характеристик, є гіпотеза про те, що ряди досліджуваних величин формуються як 

випадкові сукупності. Тому майбутній спеціаліст-гідролог повинен добре уявляти сутність 

гідрологічних процесів та  явищ, взаємопов’язаність і взаємообумовленість всіх природних факторів і 
процесів, які є та відбуваються на водозборах, і вміти вірно застосовувати різноманітній і потужній 

апарат математичної статистики і теорії імовірності  в гідрометеорології. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Загальна гідрологія», «Гідрологія річок», «Гідрологія боліт, озер 

та підземних вод», «Гідрометрія», «Гідрографія та гідрологія України», «Вища математики», 

«Фізика», «Метеорологія та кліматологія», «Геоморфологія та палеонтологія», «Методи 
обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації» «Водно-балансові розрахунки»; 

2. Знання теоретичних основ математики, фізики, загальної гідрології, основ метеорології, 

водного і теплового балансів, гідрології річок; 
3. Володіти елементарними навичками збору, обробки, систематизації та аналізу гідрологічної та 

метеорологічної інформації, гідрологічних досліджень, водно-балансових розрахунків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячено набуттю студентами 

навичок прикладного застосування математичної статистики та теорії ймовірностей у 
гідрометеорології, а саме, за такими основними пунктами: особливості гідрометеорологічних процесів 

і явищ, елементарні природні події, мікро- та макроаналіз, закономірне та випадкове в природних 

процесах і явищах, особливості застосування математичної статистики та теорії ймовірностей в 
гідрології, генеральна та випадкова сукупність, джерела гідрометеорологічних даних в статистиці, 

основні правила формування статистичного та варіаційного ряду, найпростіші способи узагальнення 

статистичних даних та побудови гістограми та емпіричної кривої розподілу; основні параметри 

статистичного ряду випадкових гідрологічних величин (центри групування (розподілу) та міри 
розсіяння (варіювання)), перевірка гідрологічної випадкової сукупності на однорідність за різними 

критеріями.  

Навчальна дисципліна «Математичні методи в гідрометеорології» є складовою комплексної підготовки 

фахівців освітнього рівня «бакалавр» спеціалізації «Гідрологія» спеціальності «Науки про Землю». 

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

методології та практичних приймів досліджень рядів випадкових гідрометеорологічних величин за 
методами математичної статистики та теорії ймовірностей. У результаті виконання практичних робіт з 

дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності за методами математичної 

статистики та теорії ймовірностей, зокрема,  

 основні прийоми збору, систематизації та упорядкування гідрометеорологічної інформації;  
 основні правила формування статистичного та варіаційного ряду гідрометеорологічних 

величин; 

 найпростіші способи узагальнення гідрологічних даних з побудовою гістограми та емпіричної 
кривої розподілу; 

 основні параметри статистичного ряду випадкових гідрологічних величин (центри групування 

(розподілу) та міри розсіяння (варіювання)),  
 перевірка гідрологічної випадкової сукупності на однорідність за різними критеріями. 

Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних компетенцій: 

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК-1). 

 Навички забезпечення безпеки життєдіяльності (ЗК-8). 

 Здатність показувати базові знання з фізики, хімії, географії, біології, екології, математики, 

інформаційних технологій тощо (ФК-2). 

 Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у 

польових і лабораторних умовах (ФК-3). 



 

 Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від 

спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання(ФК-6). 

 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 основні завдання математичної 

статистики та теорії ймовірностей 

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 

опитування 

 

 

20% 

1.2 сутність гідрологічних явищ, 

взаємопов’язаність і взаємообумовленість всіх 
природних факторів і процесів, які є та 

відбуваються на водозборах; 

лекція, самостійна 

робота 

1.3 закономірне та випадкове щодо 

гідрометеорологічних процесів та явищ; 

часові та просторові аспекти  процесів 

формування стоку; 

лекція, самостійна 

робота, самостійна 

робота 

1.4 статистичні означення: експеримент, 

елементарна подія, простір елементарних 

подій, випадкова подія, випадкова величина 

– дискретна та неперервна; 

лекція, самостійна 

робота 

1.5 теоретичні положення математичної 

статистики й теорії ймовірності;  

лекція, самостійна 

робота 

1.6 генеральна сукупність,  вибірка з 

генеральної сукупності та  її властивості; 

джерела даних(первинні та вторинні) в 
статистиці. Особливості упорядкування 

вихідної гідрологічної інформації; 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

1.7 найпростіші способи аналізу 

гідрометеорологічних  даних (гістограма 

та кумулятивна крива розподілу) 

практична робота, 

самостійна робота 

1.8 статистичні  параметри рядів випадкових 

величин (центри групування (розподілу) та 

міри розсіяння (варіювання)); стандартні 

перетворення випадкових величин 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

1.9 статистичні критерії, що 

використовуються для перевірки 

однорідності гідрологічних та 

метеорологічних рядів 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

2.1 зібрати, проаналізувати та упорядкувати  

випадкову вибірку з генеральної сукупності  

відповідно її  властивостям та 
поставленим завданням   

практична робота, 

самостійна робота 

Виконання, 

письмовий звіт 

та аналіз 

отриманих 

результатів по 

практичній 

роботі, екзамен 

 

50% 

2.2 застосовати найпростіші способи аналізу 

гідрометеорологічних даних – побудувати 

гістограму та кумулятивну криву 

розподілу; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.3 зробити стандартні перетворення 

випадкової гідрологічної величини - замість 

випадкової величини на основі 

елементарного перетворення використати 

іншу (модульний коефіцієнт, стандартну 

нормовану випадкову величину); 

практична робота, 

самостійна робота 

2.4 виконати розрахунок статистичних 

числових параметрів ряду випадкових 

величин - центрів групування та мір 
розсіювання 

практична робота, 

самостійна робота 



 

2.5 оцінити точність визначення основних 

статистичних параметрів ряду випадкових 

величин ;  

практична робота, 

самостійна робота 

2.6 визначати вибіркові та аналітичні 

статистики критеріїв однорідності рядів 

гідрологічних величин при різних рівнях 

значимості; вміти застосовувати основні 

принципи перевірки на однорідність; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.7 застосовувати теоретичні знання з 

математичної статистики та теорії 

ймовірності для вирішення практичних 
завдань інженерної гідрології; 

практична робота, 

самостійна робота 

3 Вироблення практичних навиків у проведенні 

системних гідрологічних досліджень з 

застосуванням методів математичної 

статистики та теорії ймовірностей від 

збору, аналізу, систематизації, угрупування 

первинних гідрометеорологічних даних до 

обґрунтованих статистичних, аналітичних 

висновків щодо їх прикладного застосування 

в гідрологічних розрахунках та прогнозах, 

водогосподарської, водоохоронної 

діяльності  

практичні розрахунки, 

аналітичні висновки та 

доповіді, самостійна 

робота 

виконання 

практичних робіт 

з курсу та їх 

захист, 

здійснення 

індивідуальних 

аналітико-

розрахункових 

робіт (курсових 

робіт), залік  

10% 

4.1 Формування індивідуального для кожного 
студента банку гідрологічних даних по 

конкретному річковому басейну   

практична робота, 
самостійна робота 

виконання 

практичних, 

аналітично-

розрахункових 

робіт,  

залік 

 

20% 

4.2 Обробка первинної гідрологічної інформації, 

її угрупування та перевірка 

практична робота, 

самостійна робота 

4.3 Проведення розрахункових робіт за 

методами математичної статистики та 

теорії ймовірностей і аналітичних оцінок 

отриманих результатів 

практична робота, 

самостійна робота 

4.4 Прийняття або спростування та 

обґрунтування висновків  стосовно 

отриманих результатів проведених 

розрахунків  

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 

Демонструвати знання та 

розуміння предметної 

області та професії (ПРН-

1). 

+ + + + + + + + +             

Виявляти, оцінювати та 

картографувати 

водоресурсний потенціал 

територій, 

використовувати 

стандартні методи польових 

та камеральних досліджень 

різних водних об’єктів (ПРН-
11). 

         + + + + + + + +     

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 20%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.7) - до 50%;  

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

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.4) - до 20%  

7.1. Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді 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 1-4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5-10. 

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. –21 бал Min. – 23 бала Max. –39 балів 

Усна відповідь „1”  х  2 = 2 „2”  х 3  = 6 „1”  х  3 = 3 „2”  х 3  = 6 

Практична робота   „3”  х 3 = 9 „6”  х 3 = 18 

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 заліку: 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 13 23 24 60 

Максимум 21 39 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 5–10 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  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

У ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

1 

Тема 1. Вступ до дисципліни «Математичні методи в 

гідрології». Мета і завдання курсу, його зв`язок з 

іншими гідрологічними дисциплінами. Основні 

завдання математичної статистики та теорії 
ймовірностей в гідрометеорології. 

2  6 

2 

Тема 2. Сутність гідрологічних явищ, взаємопов’язаність і 

взаємообумовленість всіх природних факторів. Часові 
та просторові аспекти  процесів формування стоку. 

Закономірне та випадкове щодо гідрологічних 

процесів та явищ.  

2  6 

3 

Тема 3. Джерела даних в статистиці. Особливості 

упорядкування вихідної гідрологічної інформації. 

Генеральна сукупність,  вибірка з генеральної 
сукупності та  її властивості. 

4  6 

4 
Тема 4. Основні поняття і теоретичні положення 

математичної статистики та теорії ймовірностей.  
2  8 

 Модульна контрольна робота 1 1   

Частина 2 НАЙПРОСТІШІ СПОСОБИ УЗАГАЛЬНЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ. 

МОМЕНТИ СТАТИСТИЧНИХ СУКУПНОСТЕЙ. ОЦІНКА ОДНОРІДНОСТІ ЧАСОВИХ 

ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН 

5 
Тема 5. Найпростіші способи узагальнення статистичних 

даних. Побудова гістограми та емпіричної кривої 

розподілу. 
4 6 6 

6 
Тема 6. Моменти статистичних сукупностей – початкові 

та центральні.  
4  8 

7 
Тема 7. Статистичні параметри вибірки випадкових 

гідрологічних величин.  
4 6 8 

8 
Тема 8. Стандартні перетворення випадкових 

гідрологічних величин (модульний коефіцієнт, 

стандартна нормована випадкова величина) 
2  6 

9 
Тема 9. Однорідність статистичних сукупностей 

випадкових гідрометеорологічних величин. 

Причини її порушення.  
4  6 

10 
Тема 10. Статистичні параметричні та непараметричні 

критерії для перевірки однорідності статистичних 

сукупностей випадкових гідрологічних величин.  
4 4 8 

 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 34 16 68 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Практичні заняття – 16 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 68 год. 
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