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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – «Динаміка водного середовища» - засвоєння студентами основних 

положень з визначення основних фізичних властивостей води, основних гідрологічних та 

гідравлічних характеристик водних об’єктів та вміння застосовувати розрахункові методи 

щодо визначення на практиці. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізика», «Математика», «Гідрофізика», «Загальна 

гідрологія»», Руслові процеси»,; 

2. Знання теоретичних питань фізики, математики, гідрології річок , руслових процесів, 

метеорології, загальної гідрології; 

3. Володіти елементарними навичками гідрологічних та гідравлічних  розрахунків, 

методами обробки розрахункової та статистичної інформації. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 

вивченню теоретичних і методичних засад гідравліки зокрема у розрізі таких основних 

питань: основні положення і взаємозв’язок  між основними фізичними властивостями води; 

методики і розрахунки основних гідравлічних і гідрологічних елементів в умовах 

гідростатики; методики і розрахунки основних гідравлічних характеристик в умовах 

гідродинаміки при рівномірному русі рідини; набути практичних навичок застосування 

вказаних методик. В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

- основні та специфічні фізичні особливості води; 

- основні закони гідростатики водного середовища; 

- елементи потоку та види руху рідини (води); 

- основні закони руху рідини (води); 

- стани потоку та їх критичні значення; 

- опори в потоці та розподіл енергії потоку; 

- основні положення про рівномірний рух рідини. 

Навчальна дисципліна «Динаміка водного середовища» є складовою комплексної підготовки 

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

103 «Науки про Землю». 

 

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

щодо методології та організації досліджень стосовно вміння оцінювати взаємозв’язки між 

основними фізичними властивостями води; проводити гідравлічні розрахунки для умов 

гідростатики водного середовища; оцінювати місцеві втрати напору та за довжиною в потоці; 

встановлювати чисельні значення опорів руху рідини (води); визначити стани потоку та 

оцінювати їх критичні значення; встановлювати основні умови для рівномірного руху води. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й технології 

проведення гідрологічних та гідравлічних досліджень, навчитися проводити авторські 

дослідження і, зокрема, в частині збору первинної інформації, теоретичних посилок та 



 

робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення аналізу гідравлічного режиму русел 
річок та труб; 
 ознайомити студентів з теоретичними основами гідравлічних   досліджень у світі в цілому та 

в Україні, зокрема; застосування рівнянь Ейлера і Бернуллі в гідравлічних розрахунках; 
основних положень гідростатики та річкової гідравліки; основних положень потоку та 
його елементів, струмінчатої моделі рідини, основних рівнянь руху рідини, опорів та їх 
втрат, енергії потоку та рівномірного руху рідини. 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

- Здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю (ЗК-4); 

- Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності 

інтелектуальної доброчесності, а також професійних кодексів поведінки 

(ЗК-10); 

- Здатність показувати базові знання з фізики, хімії, географії, біології, 

екології, математики, інформаційних технологій тощо (ФК-2); 

- Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні гідросфери та 

її складових частин (ФК-4). 

- Використання специфічних знань, теорій, парадигм, концепцій та 

принципів відповідно до спеціалізації «гідрологія» (ФК-7). 

 
 

 

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 Предмет, методи і задачі курсу. Коротка 

історія розвитку 

лекція тест, питання, 

бліц опитування 

 

 

30% 

1.2 Фізичні властивості рідини (води). Ідеальна 

та реальна рідина. Нен`ютонівські рідини 

лекція 

1.3 Основні положення гідростатики. 

Визначення гідростатистичного тиску та 

його властивостей. 

лекція, практична 

робота 

1.4 Поверхні рівного тиску. Основні положення  

диференційного рівняння Л.Ейлера та його 

застосування на практиці. 

лекція,  

1.5 Основне рівняння гідростатики для однієї і 

для двох точок. Визначення видів тиску. 

Вакуум. 

лекція, практична 

робота 

1.6 Види напору та їх розрахунки. Закон 

споріднених посудин. 

лекція, практична 

робота 

1.7 Визначення тиску на похилену поверхню. 

Епюри тиску на вертикальну та похилену 

поверхні. Визначення центра тяжіння і 

центра тиску. 

лекція, практична 

робота 

1.8 Закон Архімеда та його практичне 

застосування. Остійність та її властивості. 

Метацентр та метацентрична висота. 

лекція, практична 

робота 

1.9 Види руху рідини. Струмінчата модель 

рідини. 

лекція,  

1.10 Методи Лагранжа та Ейлера у вивченні руху 

рідини. Визначення елементів потоку. 

Лекція,практична 

робота 

1.11 Доказ рівняння нерозривності руху рідини. лекція,  



 

Практична реалізація рівняння 

нерозривності. 

 

1.12 Доказ рівняння Л. Ейлера  для умов 

гідродинаміки 

лекція, практична 

робота 

1.13 Доказ рівняння Д. Бернуллі.для ідеальної та 

реальної рідин в умовах гідродинаміки 

лекція, практична 

робота 

1.14 Поняття про втрати напору. Види опорів. 

Енергія потоку. Визначення енергії перерізу 

русла.  

лекція, практична 

робота 

1.15 Визначення енергії перерізу русла. Основні 

рівняння втрат напору за довжиною та 

місцевих.. 

лекція 

1.16 Спокійні та бурхливі потоки. Критична 

глибина.   

лекція, практична 

робота 

  

1.17  Доказ рівняння рівномірного руху рідини. 

Основні фізичні закономірності рівномірного 

руху рідини. Екологічно допустимі витрати 

води. 

лекція, практична 

робота 

  

2.1 Показати основні методичні підходи до 

визначення сили тиску на різні поверхні 

практична робота звіт по 

практичній 

роботі, 

презентація 

 залік 

30% 

2.2 Застосування закону Архімеда для 

встановлення умов плавання тіл. 

 

практична робота 

2.3 Розрахунок втрат напору для умов ідеальної 

рідини 

практична робота 

2.4 Розрахунок втрат напору для умов реальної  

рідини 

практична робота 

2.5 Визначення енергії перерізу потоку практична робота 

2.6 Визначення станів потоку та критичної 

глибини 

практична робота 

2.7 Розрахунки умов стійкості каналу для умов 

рівномірного руху рідини 

практична робота 

   

3.1 Роль сучасних вчених у розвитку гідравліки, як 

науки. Короткий огляд історії розвитку 

механіки рідких тіл. Предмет, методи і 

завдання гідравліки і гідромеханіки, історія 

розвитку. Зв’язок гідравліки з іншими 

науками.  

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

виконання 

практичних 

робіт, 

самостійна 

робота 

  

 

 

 

 

 

звіти за 

результатами 

самостійної 

роботи 

залік 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

3.2 Ньютоновські рідини і їх головні фізичні 

характеристики. 

Аномальні властивості води. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

3.3 Опрацювання методичних положень законів 

Паскаля-Архімеда. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

4.1 Аналіз підходів до оцінювання видів руху 

рідини. Історія виникнення методів 

Лагранжа та Ейлера. 

лекція, самостійна 

робота 

4.2 Умови застосування рівняння Бернуллі для 

відкритих потоків, зокрема для водосховищ. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

4.3 Розрахунки критичної глибини в каналах 

різної форми. Визначення місцевих втрат 

напору в руслах. 

лекція, , самостійна 

робота 

 

 

 



 

 

 

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-
1.17 

2.1 2.2 2.3 2.4-
2.7 

3.1 3.2-
3.3 

4.1 4.2-
4.3 

Застосовувати у 
професійній 
діяльності загальні 
та спеціальні 
гідрологічні 
теоретичні моделі 
та практики.  
 
Застосовувати 
спілкування другою 
мовою. 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

        

Демонструвати 
володіння 
базовими засобами 
глобального 
позиціонування і 
віддаленого 
спостереження для 
вирішення фахових 
завдань. 

     + + + +     

Демонструвати 
повагу та цінування 
до різноманітності, 
мультикультурності, 
гендерної рівності . 
 
 Демонструвати 
здатність вчитися і 
бути сучасно 
навченим.  

         

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

  + 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
 

+ 

 

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 1.1-1.17) – до 30%;  

2. результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.7) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація РН 3.1-3.3) - 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 

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 - 3, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 - 7. 

Обов’язковим для заліку 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 „5”  х 1  = 5 „1”  х  1 = 1 „5”  х 1  = 5 

Практична робота „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 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 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 –3 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 20 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 4 – 7 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 1 грудня- практичні роботи здаються до 10 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  



 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції  практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. Основні положення гідростатики 

1 
Тема 1. Коротка історія. Мета курсу. Основні 

положення та їх практична реалізація 
2  20 

2 Тема 2. Фізичні властивості рідини (води) 4 4 20 

3 
Тема 3. Основні положення гідростатики. 

Практичне застосування її законів 
10 8 20 

 Модульна контрольна робота 1  1  

 

Частина 2 Основні рівняння потоку рідини. Рівномірний рух рідини 

4 
Тема 4. Елементи потоку. Види руху рідини. 

Струмінчата модель руху рідини. 
6  20 

5 
Тема 5.  Рівняння нерозривності Л. Ейлера та Д. 

Бернуллі 
4 8 20 

6 
Тема 6. Види опорів. Втрати напору. Енергія 

потоку. Критична глибина. 
4 6 20 

7 Тема 7. Рівномірний рух рідини. Формула Шезі. 4 6 20 

 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. 

Практичні заняття - 34 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 140 год. 

 

 

Рекомендовані джерела: 

Основна: 
1. Агроскин И.И., Дмитриев Г.Т. Пикалов Ф.И. Гидравлика, М.-Л., 1954. 

2. Чугаев Р.Р. Гидравлика. М., 1982. 

3. Константинов Н.М., Петров Н.А., Высоцкий Л.Н. Гидравлика, гідрологія и 

гидрометрия. К., 1987, т. 1 и 2. 

4. Синицин И.П., Соколова Р.А. Общая и речная гидравлика. Л., 1990. 

5. Загальна гідрологія: підручник / за ред. В.К. Хільчевського та О.Г. Ободовського – К.: 

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

 

Додаткова: 

 

6.     Васильев А.В. Методические указания для практических работ по гидравлике. М., 1988. 

7.     Караушев А.В. Речная гидравлика. Л.: Гидрометиздат. 1968 г. 

8.     Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок  

України). К.: «Ніка-Центр», 2001р. 
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