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ВСТУП 

1.Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями щодо загальних закономірностей 

складу, структури, та особливостей функціювання гідроекосистем різного типу, зокрема, в 

умовах різного ступеня антропогенного навантаження та вміннями розробляти адекватні 

заходи з оптимізації стану гідроекосистем та їхніх складових. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Гідробіологія», «Річковий стік та гідрологічні 

розрахунки», «Статистичні методи в гідрології», «Математичні методи в 

гідрометеорології», «Математичні методи гідрологічних і гідрохімічних досліджень», 

«Руслові процеси», «Екологічні основи гідрології водосховищ»; 

2. Знання теоретичних основ загальної екології, гідрології річок, річкового стоку та 

гідрологічних розрахунків; 

3. Володіти елементарними навичками гідрологічних та водно-балансових розрахунків, 

статистичної обробки гідрологічних рядів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна “Гідроекологія” охоплює 

вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії сучасної 

гідроекології. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення 

та практичне застосування головних гідроекологічних законів і принципів для оптимізації 

стану гідроекосистем, раціонального природокористування. Акцентується увага на 

нерозривному взаємозв’язку між станом довкілля та здоров'ям населення. інтеграція 

базується на вивченні студентами гідробіології, гідрохімії,  математики, та інтегрується з 

цими дисциплінами, оскільки особливістю даного курсу є прояв фізичних, хімічних, 

біологічних та інших процесів у рамках їх взаємовпливу та взаємообумовленості у 

функціонуванні екосистем; закладає основи вивчення студентами екосистемних процесів, 

організації системи охорони навколишнього природного середовища; сприяє вивченню 

студентами природничих дисциплін та чинного законодавства; передбачає формування умінь 

застосовувати знання з екології  у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна «Водно - енергетичні розрахунки» є складовою комплексної підготовки 

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

103 «Науки про Землю». 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти елементи дослідницької 

діяльності, принципи організації, методику й технології проведення досліджень екосистем 

різних типів водойм, навчитися проводити авторські дослідження і, зокрема, в частині збору 

гідроекологічної інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору методики та 

методів проведення аналізу екосистем різноманітних водних об’єктів, зокрема необхідно:  

1. сформувати у студентів мотивацію до проведення системних досліджень 

гідроекосистем і процесів, що у них відбуваються;  

2. ознайомити з методами гідроекологічних досліджень; 

3. формувати творчий підхід до вирішення гідроекологічних проблем; 

4. навчити розробляти конкретні заходи з оптимізації стану гідро екосистем; 

5. показати можливості впливу на гідроекосистеми у бажаному людині напрямку на 

основі набутих студентами знань та практичних вмінь, чим спонукати до активної 

науково-дослідної роботи у обраному напрямку екології. 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

 

Загальні компетентності:  
1. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в 



 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Розрахункові параметри гідроекосистем. 

Екологічні характеристики водойм 

лекція, практична 

робота 

тест, бліц 

опитування, 

екзамен  

 

 

30% 

1.2 Поняття життєво форми гідробіонтів 

1.3 Розрахунок біологічної продукції 

гідроекосистемт 

1.4 Вплив зарегулювання рівнинних водосховищ 

на гідроекосистеми 

1.5 Екологічні проблеми водосховищ 

дніпровського каскаду 

2.1 Оцінка рівня забруднення гідроекосистем практична робота звіт по 

практичній 

роботі, екзамен 

 

30% 

2.2 Оцінка припустимого антропогенного 

навантаження на гідроекосистему   

2.3 Оцінки екологічних ризиків 

2.4 Розрахунок лімітую чого показника 

шкідливості (ЛПШ) 

3.1 Демонструвати навички ефективної 

міжособистісної взаємодії та командної 

роботи. 

практична робота виконання 

практичних 

аналітично-

розрахункових 

робіт, звіти за 

результатами 

самостійної 

роботи 

  

 

20% 

3.2 Демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології 

4.1 Демонструвати здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

самостійна робота 20% 

4.2 Виконувати пошук та опрацювання різних 

джерел екологічної інформації 

професійній діяльності (ЗК-2) 

2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо  (ЗК-5) 

 

Фахові компетентності: 
1. Розуміння планети як єдиної системи, найважливіших проблем її будови та розвитку (ФК-

3) 

2. Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у 

закладах освіти (ФК-8) 

3. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у 

гідросфері та її складових із використанням математичних, картографічних методів і 

геоінформаційних технологій (ФК-10) 

 

Програмні результати навчання: 
1. Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в гідрології (ПРН-2) 

2. Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань, у тому 

числі в міжнародному контексті, в глобальному інформаційному середовищі (ПРН-3) 

3. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти в складі гідросфери, 

їхні властивості, явища та процеси, їм притаманні (ПРН-13) 

 



 

 

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 свої 
знання для 
визначення і 
вирішення 
проблемних питань 
і прийняття 
обґрунтованих 
рішень в гідрології  

+ + + + +         

Розробляти, 
керувати та 
управляти 
проектами 
гідрології, 
оцінювати і 
забезпечувати 
якість робіт  

     + + + +     

Моделювати 
об’єкти гідросфери 
і процеси, 
застосовуючи 
картографічні і 
математичні 
методи та 
геоінформаційні 
технології  

         + + + + 

 

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 (знання РН 1.1-1.5) – до 30%;  

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

3. результати навчання – 3 (комунікація РН 3.1-3.2) - до 20%;  

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.2) - 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 - 9. 

Обов’язковим для іспиту 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 „2”  х 2 = 4 „1”  х  1 = 1 „3”  х 1  = 3 

Практична робота „2”  х 3  = 6 „4”  х 3  = 12 „1,5”  х 4 = 6 „3”  х 4  = 12 

Модульна контрольна 

робота
*
 1 

„11”  х 1  = 11 „14”  х 1  = 14 
  

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 екзамені - 40 

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

кількості балів, відведених на іспит).  

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 – 4 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 15 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 5 – 9 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 30 листопада; 

- практичні роботи здаються до 30 листопада*.  

*- 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 



 

 



 

8.Структура навчальної дисципліни Тематичний  план  лекцій  і  практичних  занять 

 

 

№ 

п/п 
НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин 

лекції 
семін

ари 

самос-

тійна 

робота 

Частина 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГІДРОЕКОСИСТЕМ, ЖИТТЄВІ ФОРМИ ГІДРОБІОНТІВ ТА 

ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ. МЕТОДИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

1 
Вступ. Предмет і завдання гідроекології. Методологія та 

методи досліджень. 

1 
 

2 

2 
Тема 1. Історія становлення гідробіології, формування 

гідроекології, центри досліджень в Україні та світі 

1 
2 

9 

3 

Тема 2.  Особливості водних екосистем. Вода як середовище 

існування гідробіонтів. Основні лімітуючи абіотичні 

чинники водного середовища 

2 2 

11 

4 
Тема 3.  Життєві форми гідробіонтів та їх адаптації до 

середовища існування 
1 2 

6 

5 Тема 4. Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів.  1  9 

6 

Тема 5. Популяції гідробіонтів. Склад, структура, 

особливості росту та динаміки. Типи міжпопуляційних 

взаємин. 

2 1 

4 

7 

Тема 6. Гідробіоценози. Трофічна структура гідробіоценозів. 

Гільдії, консорції, асамблеї. Хорологічна структура та її 

динаміка. 

2 1 

4 

 
Модульна контрольна робота 1 

 
- – 

 

Частина 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІДРОЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ АНТРОПОГЕН-
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