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ВСТУП 
 

1. Мета курсової роботи з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації 

– освоєння та застосування методів збору, обробки та аналізу інформації про кліматичні 

чинники (температура повітря, кількість опадів),  гідрологічний (температура води, рівні  та 

витрати води) та гідрохімічний режими водних об’єктів (вміст головних йонів, біогенних 

елементів, забруднювальних речовин тощо). Передбачено, що результати аналізу 

гідрометеорологічної інформації студентом будуть логічно пояснені і описані у відповідно 

структурованій за змістом курсовій роботі.  

Курсова робота з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації згідно 

структурно-логічної схеми освітньої програми «Гідрологія» першого (бакалаврського) 

рівня освіти є обов’язковим компонентом і завершується диференційованим заліком. 

2.  Попередні вимоги до написання курсової роботи: 

1. Успішне опанування дисциплін ОПП «Управління та екологія водних ресурсів». 

а) Успішне опанування курсів «Основи метеорології», «Гідрологія річок», 

«Гідрологія озер». «Гідрологія боліт, льодовиків та підземних вод», «Гідрометрія», 

«Основи гідрохімії» 

б). Знання теоретичних основ загальної гідрології. 

в). Володіння елементарними гідрологічними поняттями про водні об’єкти, їхній 

гідрологічний режим, наявність навичок виконання практичних робіт з гідрології та 

гідрохімії. 

3. Анотація курсової роботи. Курсова робота з методів обробки та аналізу 

гідрометеорологічної інформації – самостійне узагальнення результатів, отриманих 

студентом в процесі обробки та аналізу інформації про кліматичні чинники, гідрологічний 

та гідрохімічний режими водних об’єктів. На написання курсової роботи відведено 30 

годин самостійної роботи. 

Написання курсової роботи передбачає:  

а) збір, систематизацію, обробку, аналіз та узагальнення отриманих результатів у сфері 

гідрометеорологічної інформації; 

б) розвиток навичок самостійної роботи (формування навичок пошуку даних в 

опублікованих джерелах, електронних базах даних гідрометеорологічних організацій 

ДСНС України, Держводагентства України), критичного оцінювання, аналізу та 

узагальнення; 

в) розвиток навичок описувати отримані в процесі узагальнення матеріали. 
 

4. Завдання виконання курсової роботи. Основне завдання при виконанні курсової 

роботи з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації полягає у формуванні 

у студентів цілісної системи знань щодо взаємопов’язаності гідрометеорологічних 

процесів, яку необхідно враховувати при вивченні гідрологічного та гідрохімічного 

режимів водних об’єктів. 

Виконання, оформлення та захист курсової роботи дозволять студенту досягти 

наступних компетенцій: 

інтегральна компетентність - Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності в гідрологічної області наук про Землю або у процесі 

навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних водних 

об’єктів та антропогенного впливу на них із використанням міждісціплінарних даних з 

метеорології та кліматології, природничої географії, картографії, геоінформаційних 

технологій. 

загальні компетентності:  

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

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



 Навички забезпечення безпеки життєдіяльності (ЗК-8). 

спеціальні (фахові) компетентності:  

 Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у 

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

 Здатність самостійно досліджувати природні та антропогенно змінені водні 

об’єкти та процеси в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, 

документувати і звітувати про результати (ФК-8). 

 Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки 

звітності (ФК-9). 

 

5. Результатом виконання курсової роботи з методів обробки та аналізу 

гідрометеорологічної інформації  
 

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність)  

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання   

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Збір даних в літературних 

джерелах та електронних базах  камеральні 

роботи 

  

  

 

опитування в 

усній формі 

до 10% 

1.2 Обробка гідрометеорологічної 

інформації 
до 10% 

1.3 Аналіз результатів обробки 
гідрометеорологічної інформації до 20% 

2.1 Виявляти залежності між різними 
гідрометеорологічними 

характеристиками 

камеральні 

роботи 

  

опитування в 

усній формі 

до 10% 

2.2 Узагальнювати отримані 

результати 

 

до 10% 

2.3 Описувати отримані результати 

до 20% 

3.1 Презентувати отримані результати 

за допомогою сучасних технічних 

засобів 

підготовка 

заключного 

варіанту 

курсової 

роботи  

 

захист 

курсової 

роботи, усне 

опитування  

до 10% 

4.1 Популяризувати знання про 

важливість вивчення об’єктів 

гідросфери, їх режим та значення 

виступ на 

захисті 
курсової 

роботи 

до 5% 

4.2 Мотивувати та заохочувати 

необхідність дослідження водних 

об’єктів як елементів 

навколишнього середовища та 

компонент ландшафту 

виступ на 

захисті 
курсової 

роботи 

до 5% 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів виконання курсової роботи з методів обробки та 

аналізу гідрометеорологічної інформації із програмними результатами навчання 

 

Програмні  

результати навчання (назва) 
Результати навчання з дисципліни (код) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 
Демонструвати знання та розуміння предметної області 

та професії (ПРН-1) 
+ + +       

Демонструвати застосування у професійній діяльності 

базових знань загальних та спеціалізованих 

національних, зарубіжних та міжнародних 
гідрологічних знакових систем, стандартів 

гідронімічних назв (ПРН-7) 

  + + + +    

Застосовувати теоретичні фахові знання у практичних 

ситуаціях (ПРН-8) 
   + + + +   

Поєднувати критичність та самокритичність (ПРН-18)     + +    
Виконувати пошук та опрацювання різних джерел 

гідрологічної інформації (ПРН-20) 
     + + +  

Демонструвати прихильність безпеці (ПРН-21)        + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів при виконанні курсової роботи 

визначається за результатами по збору та обробці даних, вмінню аналізувати 

гідрометеорологічну інформацію, описувати її власним оригінальним текстом, 

дотримуючись правил академічної доброчесності (уникаючи плагіату), презентувати 

та захищати виконану курсову роботу. 

Питома вага результатів виконання курсової роботи у підсумковій оцінці за умови її 

підготовки на належному рівні така: 

1. результати навчання – 1 (знання РН 1.1-1.7) – до 40%; 

2. результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.5) - до 40%; 

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

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.2) - до 10%. 

7.1.Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання: кількість балів, що отримує студент протягом терміну виконання 

курсової роботи є сумою балів, що були отримані при оцінюванні: 1) збору та обробки 

даних; 2) аналізу даних; 3) виконанні узагальнення матеріалу.  

Оцінювання за формами контролю: 

Форми контролю Кількість балів 

мінімальна максимальна 

Усне опитування та  8 балів 15 балів 

Оцінювання ходу написання курсової роботи 15 балів 25 балів 

Оцінка за оформлення та захист курсової роботи 10 балів 20 балів 

 

- підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку відбувається у вигляді 

захисту курсової роботи. Максимальна кількість балів, отримана на заліку – 40 балів, 

мінімальна кількість балів, що додаються до поточних – 22 бали.  

- умови допуску до диференційованого заліку: студенти, які не завершили оформлення 

та повного опису запланованих розділів курсової роботи до складання заліку не 

допускаються.  

Рекомендований мінімум для допуску – 33 бали.  

 



При простому розрахунку отримаємо: 

 Поточне оцінювання Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 33 27 60 

Максимум 60 40 100 

 

Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 

наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

 

7.2. Організація оцінювання: опитування в усній формі та/або оцінювання 

вміння збирати та обробляти гідрометеорологічну інформацію проводиться під час 

консультацій по написанню курсової роботи. Захист курсової роботи відбувається в день, 

визначений на засіданні кафедри, перед комісією, до складу якої входить і керівник 

курсової роботи.   

Студенти, які за поточне оцінювання написання курсової роботи отримали кількість 

балів від 20 до 33, під час здиференційованого заліку отримують додаткові питання. У 

випадку відсутності студента з поважних причин на захисті, призначається додатковий день 

захисту курсової роботи, що здійснюється у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу». 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

Вимоги до виконаної курсової роботи. Курсова робота виконується за планом-

змістом, який був попередньо встановлений студентом спільно з керівником. Курсова 

робота містить текст із включенням рисунків, схем, таблиць, завершується списком 

використаних джерел.  

 

8. Структура виконання курсової роботи  

з методів обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації 

№  

Назва заняття 

Кількість годин 

самостійної роботи 

1  Розробка плану-змісту курсової роботи 5 

2 Збір гідрометеорологічної інформації 5 

3 Обробка гідрометеорологічної інформації 5 

4 Аналіз гідрометеорологічної інформації 5 

5 Написання тексту курсової роботи  10 

 Всього  30 годин 

 

8.1. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи (див. додаток А) 

8.2. Зразок оформлення плану-змісту курсової роботи (див. додаток Б)  
8.3. Зразки оформлення списку використання джерел (див. додаток В) 

 

 

 



Використана література                                                                                  
 

1. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт / 

Я.Б. Олійник, В.М. Самойленко, В.Н. Хільчевський. К.: Ніка- Центр, 2001. 60 с. 
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 Курсова робота  

студента (студентки) 3-го курсу 
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