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ВСТУП 
 
1. Мета дисципліни – вивчення та отримання студентами знань про формування, переміщення, 

трансформацію та модифікацію водних мас в глобальному гідрологічному циклі і в різноманітних 

природних зонах суші, про структуру зовнішнього та внутрішнього водообміну Європи, Азії, 

Африки, Північної та Південної Америки, Австралії та Антарктиди, про мінливість на їх території 

середніх річних значень складових водного балансу і типів внутрішньорічного коливання 

атмосферних опадів, випаровування та річкового стоку, про водозабезпеченість материків і розподіл 

по їх території водних ресурсів річок, озер, підземних вод, льодовиків, водосховищ та особливості їх 

використання в водному господарстві.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

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

кліматологія», «Геоморфологія і палеогеографія», «Водно-балансові розрахунки», 

«Гідрофізика», «Гідрохімія», «Математичні методи в гідрометеорології», «Вчення про 

стік та гідрологічні розрахунки», «Фізичні особливості суцільних середовищ», «Основи 

математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів», 

«Гідроекологічні проблеми».  

2. Знання теоретичних основ фізичної географії, гідрології, океанології, гідрохімії, 

гідробіології, гідрофізики, метеорології та кліматології, геоморфології, землезнавства, 

водного та теплового балансу, математичної статистики та теорії ймовірностей, 

теорії випадкових процесів, гідрологічних розрахунків і прогнозів. 

3. Володіти елементарними практичними навичками збору, опрацювання, систематизації 

та узагальнення матеріалів гідрометеорологічних даних, географічної та соціально-

економічної інформації, статистичної обробки даних спостережень та 

картографічної інформації, гідрографічних та гідрологічних розрахунків водозборів 

водних об’єктів, водного балансу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена вивченню 

глобального гідрологічного циклу та його структури (океанічна та континентальна ланки),  

переміщень та модифікацій у процесі кругообігу водних мас та їх розподілу на земній кулі, 

географічних особливостей формування структури гідрологічних циклів материків - Європи, 

Азії, Африки, Північної та Південної Америки, Австралії та Антарктиди, їх водних балансів 

та територіального розподілу його складових, регіональних особливостей річкового стоку, 

водних ресурсів річок, озер, підземних вод, льодовиків, водосховищ материків, впливу на них 

антропогенного навантаження, сучасних та очікуваних змін клімату і гідросфери Землі.  

Навчальна дисципліна «Гідрологія материків» є складовою комплексної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціалізації «Гідрологія» спеціальності «Науки 

про Землю». 

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

про фізичні особливості суцільних середовищ, про основні поняття і позиції структурної 

гідрології щодо кругообігу водних мас на Землі та формування гідрологічних циклів 

материків, а також у розширенні географічного кругозору майбутніх гідрологів, що важливо 

для застосування отриманих в попередніх учбових курсах спеціальних гідрологічних знань 

для комплексної оцінки природних водних ресурсів, їх господарського використання та 

екологічного стану в тому чи іншому регіоні Землі при вирішенні конкретної наукової чи 

прикладної водогосподарської або природоохоронної задачі.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької 

діяльності та проектних робіт, методики й технології правильної розробки програми збору 

географічної, гідрометеорологічної та соціально-економічної інформації, зокрема необхідно:  

1. ознайомити студентів з основами сучасних уявлень про гідрологічні особливості океанів 

та водних об’єктів суші, природних зон і кожного материка;  

2. ознайомити студентів із основними пунктами комплексної географо-гідрологічної 

характеристики річки та її басейну шляхом аналізу картографічного матеріалу на основі 



знань процесів формування річкового стоку в різних географічних умовах з врахуванням 

впливу господарської діяльності на річку та її басейн; 

3. ознайомити студентів із тенденціями перетворення материкових гідрологічних циклів та 

їх ймовірними причинами; 

4. пояснити чинники сучасних та очікуваних змін клімату і гідросфери Землі. 

 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

 Здатність до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом (ЗК-1). 

 Здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному 

середовищі за фахом (ЗК- 4). 

 Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу 

інформації (ЗК-6). 

 Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони 

інтелектуальної власності (ФК-1). 

 Володіння сучасними методами досліджень, які використовуються у виробничих та 

науково-дослідницьких організаціях при вивченні гідросфери та її компонентів (ФК-4). 

 Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, 

розвитку та будови Всесвіту, здатність їх застосовувати для формування світоглядної 

позиції (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 Фізичні особливості суцільного середовища, його 

конфігурація Змінні стану суцільного середовища 

(неперервні функції координат і часу). 

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 

опитування, 

модульні 

контрольні, іспит 

 

 

30% 

1.2 Основні поняття структурної гідрології. 

Глобальний гідрологічний цикл (ГГЦ), його 

структура та основні ланки. Водні маси, їх 

формування, переміщення, трансформація та 

модифікація в ГГЦ. 

1.3 Океанічна та континентальна  ланка ГГЦ та їх 

основні етапи 

1.4 Розподіл суші та води на земній кулі. Водні 

ресурси Землі. Запаси прісних вод Землі та 

континентів. 

1.5 Географічні особливості формування структури 

гідрологічного циклу окремих материків. Водний 

баланс окремих материків та територіальний 

розподіл його складових 

1.6 Регіональні особливості річкового стоку окремих 

материків. Найбільші за водністю річкові 

системи світу та окремих материків. 

1.7 Водні ресурси річок, озер, льодовиків, водосховищ 

окремих материків та їх господарське 

використання. Водозабезпеченість окремих 

материків та її територіальний розподіл. 

1.8 Антропогенний вплив на структуру 

континентальної ланки ГГЦ. Глобальні зміни 

клімату та гідросфери у ХХ ст. та їх прогнозні 

оцінки у ХХІ ст.. Сучасні тенденції перетворення 

материкових гідрологічних циклів. 



2.1 Встановлення та аналіз географічних 

особливостей формування материкових 

гідрологічних циклів, регіональних особливостей 

річкового стоку, водні материкові ресурси річок, 

озер, льодовиків, водосховищ, підземних вод та їх 

господарське використання.  

семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

Доповідь та 

презентація 

семінарського 

заняття, 

відповіді на 

запитання, 

дискусія,  

модульні 

контрольні, іспит  

30% 

2.2 Визначення водно-балансових співвідношень в 

межах річкових басейнів за картами Атласу 

світового водного балансу та проведення аналізу 

зв’язаності значень складових водного балансу  

2.3 Визначення за картами стоку води  їх кількісні 

величини в межах річкових басейнів Проведення 

розрахунку та порівняння основних 

характеристик стоку води, стоку наносів та ін. 

річок світу та окремих материків.  

2.4 Пояснення  чинників сучасних та очікуваних змін 

клімату і гідросфери Землі. Виявлення 

антропогенного впливу та ймовірних тенденцій 

перетворення материкових гідрологічних циклів. 

3 Вироблення практичних навиків у проведенні 

комплексної спеціальної гідрологічної оцінки 

водного балансу та природних водних ресурсів в 

будь-якому регіоні суші Землі та їх 

господарського використання, у правильної 

розробці програми збору географічної, 

гідрометеорологічної та соціально-економічної 

інформації, потрібної при рішенні конкретної 

наукової чи прикладної водогосподарської та 

водоохоронної задачі.  

Комплексні оцінки, 

аналітичні 

висновки та 

доповіді, 

семінарське 

заняття, 

практичні 

розрахунки, 

самостійна робота 

Підготування до 

семінарських 

занять, 

презентація,  

здійснення 

індивідуальних 

аналітико-

розрахункових 

робіт та їх 

захист, іспит 

20% 

4.1 Проведення індивідуального для кожного 

студента семінарського заняття  про 

гідрологічні особливості конкретного материка  
семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

20% 
4.2 Комплексна оцінка материкових природних 

водних ресурсів, їх господарського використання 

та екологічного стану 

4.3 Аналітична оцінка часової та просторової 

мінливості стоку води в межах материка  
 
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 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4.1 4.2 4.3 
Аналізувати особливості 

природних та 

антропогенно 

перетворених 

компонентів гідросфери 

(ПРН-1). 

+ + + +   + + +   +     

Вміти спілкуватися з 

фахівцями та експертами 

різного рівня інших 

галузей знань, у тому 

числі в міжнародному 

контексті, в глобальному 

інформаційному 

середовищі (ПРН-3). 

   + + + + +    + + +   

Знати сучасні методи 

дослідження гідрології і 

вміти їх застосовувати у 

виробничій та науково-

дослідницькій діяльності 

(ПРН-7). 

       + + + + + +  + + 



 

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 семінарських занять. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така:  

1.  результати навчання – 1 (знання РН 1.1-1.8) – до 30%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.4) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація) - до 20%  

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 

семінарських 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 1-5, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-14. 

Обов’язковим для іспиту є написання контрольних робіт за ЗМ, виконання семінарських 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 

Семінарські заняття „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 іспиту 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 іспиту: максимальна кількість балів на іспиті - 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 іспиту не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до іспиту – 36 балів.  

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Іспит 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 жовтня,  За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 6–14 теми, оцінювання 

виконується у терміни – до 30 листопада; - семінарські заняття проводяться до 30 

листопада.  

 

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 
семінар

ські 

самостійна 
робота 

Частина 1. Глобальний гідрологічний цикл та його структура 

1 

Тема 1. Вступ до дисципліни «Гідрологія материків». 

Визначення понять структурної гідрології. 

Глобальний гідрологічний цикл (ГГЦ). Водні маси та 

їх трансформації і модифікації.  

2  6 

2 

Тема 2. Екологічна значимість води. Структура глобального 

гідрологічного циклу. Океанічна та континентальна 

ланка ГГЦ.  

2  6 

3 

Тема 3. Розподіл суші та води на земній кулі. Водні ресурси 

Землі. Періоди умовного відновлення запасів 

природних вод Землі. Антропогенний вплив на 

структуру континентальної ланки ГГЦ.  

2  8 

4 

Тема 4. Річковий стік на планеті Земля. Річки та їх розподіл 

на земній кулі. Основні особливості водних ресурсів. 

Запаси прісних вод Землі та континентів. 

2 2 8 

5 

Тема 5. Основа сучасних уявлень про гідрологічні 

особливості континентальних водних об’єктів Землі 

та океанів, природних зон і кожного з шести 

материків. Атлас Світового водного балансу. 

2 2 12 

 Модульна контрольна робота 1  1  

Частина 2  Гідрологія материків 

6 

Тема 6. Гідрологія Європи: географічні особливості 

формування гідрологічного циклу, водний баланс, 

регіональні особливості річкового стоку, водні 

ресурси річок, озер, водосховищ та їх господарське 

використання. 

3 4 10 

7 

Тема 7. Гідрологія Азії: географічні особливості 

формування гідрологічного циклу, водний баланс, 

регіональні особливості річкового стоку, водні 

ресурси річок,  озер, льодовиків, водосховищ та їх 

господарське використання.  

4 6 14 

8 

Тема 8. Гідрологія Африки: географічні особливості 

формування гідрологічного циклу, водний баланс, 

регіональні особливості річкового стоку, водні 

ресурси річок, озер, водосховищ, підземних вод та їх 

господарське використання. 

3 4 10 

9 

Тема 9. Гідрологія Північної Америки: географічні 

особливості формування гідрологічного циклу, 

водний баланс, регіональні особливості річкового 

стоку, водні ресурси річок,  озер, льодовиків, 

водосховищ та їх господарське використання. 

3 4 10 

10 

Тема 10. Гідрологія Південної Америки: географічні 

особливості формування гідрологічного циклу, 

водний баланс, регіональні особливості річкового 

стоку, водні ресурси річок, озер, льодовиків, 

водосховищ та їх господарське використання. 

3 4 10 



11 

Тема 11. Гідрологія Австралії та Нової Зеландії: географічні 

особливості формування гідрологічного циклу, 

водний баланс, регіональні особливості річкового 

стоку, водні ресурси річок, озер, підземних вод, 

водосховищ та їх господарське використання. 

3 3 10 

12 

Тема 12. Гідрологія Антарктиди: географічні особливості 

формування полярного гідрологічного циклу, водний 

баланс та територіальний розподіл його складових, 

водні ресурси річок, озер, льодовиків. Айсберговий 

стік. 

3 3 10 

13 
Тема 13. Сучасні та очікувані зміни клімату і гідросфери 

Землі * 
1  12 

14 

Тема 14. Тенденції перетворення материкових гідрологічних 

циклів. Водогосподарські проекти міжзонального 

перерозподілу стоку та збільшення водних ресурсів *  

1  14 

 Модульна контрольна робота 2  1  

 ВСЬОГО 34 34 140 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 210 год., в тому числі: 

Лекцій – 34 год. 

Семінарські заняття - 34 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 140 год. 
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М.: Высш.шк., 2007. 464 с.  

9. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків та океанів: навчальний посібник в 2 ч. 

Вінниця: ГІПАНІС, 2001. 410 с 
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