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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета. Дисципліна „Загальне землезнавство (Гідрологія)” є однією із базових в циклі 

природничо-географічних дисциплін нормативного блоку при підготовці фахівців-географів.  
Даний курс має на меті – ознайомити студентів  із структурою гідросфери, основними 

географо-гідрологічними особливостями водних об’єктів різних типів: льодовиками, підземними 

водами, річками, озерами, водосховищами, болотами, морями та океанами та основними 

закономірностями її функціонування; ознайомлення із особливостями основних процесів, які 

характеризують Світовий океані та води суходолу; виявлення закономірних зв’язків між 

гідросферою та іншими геосферами Землі. 
 

Завдання: 
 формування поняття гідросфери та місце її в ландшафтній («географічній») оболонці; 
 засвоєння основних гідрологічних понять і термінів; 
 засвоєння та вільне володіння гідрологічною номенклатурою; 



 

 

 отримання практичних навичок по визначення морфометричних, гідрологічних та фізико-
географічних характеристик річкового басейну та річки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  загальні питання гідрології, закономірності поширення та  будову водних об’єктів. воднi 

об'єкти гiдросфери, кругообiг води в природi; 
 поняття "Свiтовий океан" та його частини; фактори формування льодово-термiчного 
режиму вод світового океану, географiчний розподiл температур океанiчної води; - 

закономiрноcтi розподiлy солоноcтi вод світового океану; 
 поняття про густину, тиск, оптичнi та акустичнi властивоcтi морської води; поняття 
"динамiка океанiчних вод": хвилювания, течiї; загальну циркуляцiю вод світового океану; 

географiчнi типи водиих мас та океанiчнi фронти, що їx роздiляють; 
  поняття "пiдземнi води", основні i воднi властивоcтi гiрських порiд i рух пiдземних вод;  
 поняття "рiчка", елементи рiчки та рiчкової долини; морфометричнi та фiзико-географiчнi 
характеристики басейну i рiчки; живлення та водний режим рiчок; характеристики стоку рiчок;  
 поняття "озеро", класифiкацiю озерних улоговин за походженням;  
 умови формування та розвантаження льодовикiв, їx будови i типи;  
 поняття про болота та їх еволюцiю. 

 

вміти: визначати морфометричні, гідрологічні та фізико-географічні характеристики водних 

об’єктів; зображати схематично кругообiг води в природi; 
 складати рiвняння водного балансу; 
 аналiзувати карти географiчного розподiлy температури, солоностi 
 густини океанiчних вод, тощо;  
 зображати графiчно змiну основних властивостей вод світового океану з глибиною; 
  показувати на кapтi основнi океанiчнi течiї та макроциркуляцiйнi системи; 
 наносити на контурну карту воднi маси та океанiчнi фронти; 
 визначати основнi характеристики руху пiдземних вод; 
 визначати витрати води, основнi характеристики i фактори стоку; 
 будувати поперечнi розрiзи рiчки, озера, графiки, коловi та стовпчиковi дiаграми; 
 показувати на кaрті географiчнi об'єкти з перелiку номенклатури: моря, затоки, протоки, 
рiчки, озера. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі 

компетентності:  

1. Загальні: 
Системні компетентності: 

ЗК4 – здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, набувати соціальні навички (soft 

skills), спеціалізовані концептуальні знання в процесі навчання та/або професійної діяльності на 

рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, 

усвідомлення можливості навчання впродовж життя. 

2. Спеціальні (фахові): 
ФК1 - здатність демонструвати знання об`єктно-предметної суті, понятійно-термінологічного 

апарату, структури географії, її місця і зв’язків в системі наук, історії розвитку, значення для 

суспільства. 
ФК2 - здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук  у навчанні та 

професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, України, природних 

ресурсів та природокористування, природних і суспільних територіальних комплексів. 
ФК9 ‒ здатність проектувати і складати різноманітні тематичні карти, аналізувати інформацію 

за географічними картами, атласами та іншими картографічними творами, використовувати 

ГІС-технології в обсязі, необхідному для роботи вчителя географії та вирішення задач, 

пов’язаних із просторово-розподіленою інформацією в середовищі ГІС. 



 

 

ФК10 – здатність до системного географічного мислення, критичного сприйняття інформації, 
розуміння та пояснення основних фізико-географічних та суспільно-географічних процесів, що 

відбуваються у географічному просторі на різних просторових та часових рівнях його 

організації, уміння встановлювати географічні закономірності та причинно-наслідкові зв’язки 

між компонентами природи та суспільства.  

ФК11 – здатність до розуміння та пояснення особливостей фізико-географічних об’єктів у 

геосферах, взаємозв’язків  у ландшафтах та  біогеоценозах; географічного аналізу 

закономірностей просторової диференціації ландшафтної оболонки та прояву фізико-

географічних закономірностей у межах океанів, материків, України та її регіонів. 
 

Програмні результати навчання: 
Студент: 
ПРН1 - знає та розуміє об`єктно-предметну суть, понятійно-термінологічний апарат, структуру 

географії, її місце та зв’язки в системі наук, історію розвитку, значення для суспільства, 

основні концепції, парадигми, теорії географічної науки, географічну  номенклатуру; 

ПРН3 - розуміє взаємозв’язки географічної оболонки Землі та суспільства; тенденції взаємодії 

суспільства та природи в часовому вимірі; роль природно-географічних факторів у розвитку 

суспільства на різних етапах; пояснює зміни, які відбуваються у географічному середовищі під 

впливом природних і антропогенних чинників, формулює наслідки і детермінанти в контексті 

концепції сталого розвитку людства, усвідомлює важливість збереження навколишнього 

середовища, охорони біологічного різноманіття, природоохоронної та природно-заповідної 

діяльності; 

ПРН8 - знає і розуміє принципи і закономірності будови і функціонування ландшафтної 

оболонки Землі, пояснює просторову диференціацію географічної оболонки і географічного 

середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях; пояснює 

особливості фізико-географічних об’єктів і процесів у геосферах, взаємозв’язки у ландшафтах 

та  біогеоценозах, закономірності просторової диференціації ландшафтної оболонки та прояви 

фізико-географічних закономірностей в межах океанів, материків, фізико-географічних 

регіонів, України та її регіонів; 
ПРН9 – застосовує базові знання з природничих наук  у навчанні та професійній діяльності 

при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, України, природних комплексів; 

ПРН10 – географічно мислить, критично сприймає інформацію; пояснює основні фізико-

географічні та суспільно-географічні процеси, що відбуваються у географічному просторі на різних 

просторових та часових рівнях його організації; встановлює  географічні закономірності та причинно-

наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства;  
ПРН12 – складає різноманітні тематичні карти, застосовуючи різні   графічні прийоми, 

аналізує інформацію за географічними картами, атласами та іншими картографічними творами; 

застосовує ГІС-технології в обсяз, необхідному для роботи вчителя географії та для вирішення 

задач, пов’язаних з просторово-розподіленою інформацією в середовищі ГІС. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1.  
Гiдрологiя та предмет її вuвчення. 
Гiдрологiя - наука про гiдросферу - складову частину географiчноi оболонки. Походження 

природних вод. Об'єм i структура riдросфери. Фiзико-хiмiчнi властивоcтi води.  
Кругообiг води в природi. Велике i мале кола кругообiгу. Значения кругообiгу води для 

географiчноi оболонки. Свiтовий водний баланс. 
Води сушi. Рiчки. Рух води в рiчцi. 
Визначення понятrя "рiчка". Гiдрографiчиа та рiчкова сiтка. Рiчкова система та її 

характеристики. Вододiл. Рiчковий басейн. Водозбiр. Основнi морфометричнi характеристики 

рiчкового басейнy. Будова рiчкової долини. Повздовжнiй та поперечний профiлi рiчки. 



 

 

Швидкість течiї. Розподiл швидкостей у перерiзi рiчки. Витрата води у річці. 
Живлення i водний режим рiчок. Piчковий стiк. 
Джерела живлення. Фази водного режиму: повінь, межень, паводки. Класифiкацiя рiчок 

за джерелами живлення i водним режимом (за О.I.Воєйковим, М.I. Львовичем, В.П.Зайковим). 

Зональнi типи водного режиму рiчок. Рiчковий cтiк i його характеристики: об'єм, модуль, шар, 

коефiцiєнт стоку. Тепловий режим рiчок. Льодовi явища на рiчках. Енергiя рiчок. Твердий i 

сольовий стоки рiчок. Формування рiчкових нaнociв. Господарське використання i охорона 

рiчок. 
Озера. 
Визначення понятrя "озеро". Озернi улоговини та їх класифiкацiя за походженням. 

Еволюцiя озера. Морфологiя та морфометричнi характеристики озера. Водний баланс i рiвневий 

режим рiчок. Рух озерних вод. Тепловий режим озер. Хiмiчний та газовий режим озер. Гiдpo-

бiолоriя озер. Озера евтрофнi, олiготрофнi i дистрофнi. Водосховища та особливоcтi їх 

гiдрологiчного режиму. 
Болота. 
Визначення понятrя "болото" i "заболоченi землi". Утворення болiт та lX еволюцiя. Типи 

болiт: низmrni, перехiднi, BepXOBi. Живлення та водиий баланс болiт, термiчний режим болiт. 

Географiя поширення болiт. Значення болiт у географiчнiй оболонцi, lX господарське ви-

користання. 
Льодовuкu. 
Визначення поняття "льодовик". Хiоносфера, її межi. Cнiгoвa лiнiя, її висота на рiзних 

широтах. Лавини, умови їх сходу. Утворення льодовикiв. Живлення i будова льодовикiв. Робота i 

танення льодовикiв. Типи льодовикiв: материковi, гipcькi. Поширення льодовикiв, Їx значения 

для географічної оболонки. 
Пiдземнi води. 
Поверхневi та пiдземнi води. Роль вод сушi у cвiтовому кругообiгу води. Види води в 

грунтах. Класифiкацiї пiдземних вод за походжениям та умовами залягання. Верховодка, 

гpунтовi, мiжпластовi води. Артезiанськi басейни. Зона aepaцiї i зона насичення. Пориcтiсть 

порiд. Волоriсть i воднi властивоcтi гpyнтiв. Рух пiдземних вод: ламiнарний i турбулентний. 

Пiдземнi води районiв поширения вічної мерзлоти. Режим пiдземних вод. Джерела, їх типи. 

Рацiональне використання пiдземних вод. 
 
 

Розділ 2.  
Cвimoвuй  океан. 
Єднiсть свiтовогo океану та його частин. Сучаснi методи дослiдження свiтовогo океану. 

Piвeнь вод свiтового океану i причини його коливання. Фiзико-хiмiчнi властивоcтi морської води. 

Солонiстъ, географiчний розподiл солоноcтi вод свiтовогo океану, типи стратифiкацii поля 

солоноcтi. Газовий режим свiтoвого океану. Густина, тиск, прозорiстъ та iншi фiзичнi властивоcтi 

морськoї води. 
Тепловuй режим oкeaнiв i мopiв. 
Тепловий баланс океану. Закономiрностi розподiлy температури води на поверхнi i в її 

глибинах. Типи термiчноi стратифiкацiї. Термоклин. Апвелiнг. Лiд в oкeaнi. Особливоcтi 

замерзания солоноi води. Бластивоcтi морсъкого лъоду: солонiстъ, щiлънiстъ. Класифiкацiя 

морсъкоro лъоду за походженням та iншими ознаками. Дрейф лъоду. Поширения лъоду в 

свiтовому oкeaнi. Особливостi лъодового режиму мopiв. Значения льодового покриву. 
Дuнамiка океанiчuих вод. 
Хвилi, причини їx виникнения. Елементи хвиль. Припливи. Припливо-утворюючi сили. 

Teopiї припливiв: статична, динамiчна. 
Значения припливiв для гeографiчнї оболонки. Течiї, їx класифiкацiї за походженням, 

тривалiстю, температурою, iншими ознаками. Теорiя дрейфу течiй. Заraльна схема 

поверхневих течiй. Особливостi циркуляцiї вод в морях i протоках. Глибинна циркуляцiя. 



 

 

Воднi маси i сmpyкmyрнi зони. 
Визначення понять "водна маса", "океанiчний фронт", "структурна зона". Географiчиi 

типи поверхневих водних мас: екваторiальнi, тропiчнi, помipнi, полярнi. Зони конвергенцiї та 

дивергенцiї водних мас. Вертикальна структура водних мас: пiдпoвepxнeвi, промiжнi, 

глибнннi i придоннi. Понятrя про апвелiнг. Воднi маси i природна зональнiсть в oкeaнi. 

Природнi ресурси свiтовогo океану. Мiнеральнi, енергетичнi та бiолоriчнi ресурси, їх охорона 

та рацiональне використання. 
 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

розділів/змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 1

3 
14 

Блок/модуль 1 

Розділ 1.  
 

Тема 1. Гідрологія як 

наука. Кругообіг води в 

природі. Водний баланс 

 1  1   2       8 

Тема 2. Гідрологія 

річок 
 2  2   3  1     8 

Тема 3. Гідрологія 

річок. Живлення і 

водний режим річок. 

Річковий стік. 

 2  1   2    1   8 

Тема 4. Гідрологія озер 

(лімнологія) 
 2  1   2  1  1   8 

Тема 5. Гідрологія 

водосховищ та боліт. 
 1  1   2       8 

Тема 6. Гідрологія 

льодовиків 

(гляціологія) 

 2  2   2  1  1   8 

Тема 7. Гідрологія 

підземних вод 

(гідрогеологія) 

 2  2   3  1  1   9 

Разом за розділом 1  12  10   16       57 



 

 

Розділ 2.  
 
Тема 8.Гідрологія 

Світового океану 
 2  1   3  1  1   11 

Тема 9.Гідрологія 

Світового океану. 

Тепловий та льодовий  

режим  
Світового океану 

 2  1   3       11 

Тема 10.Гідрологія 

Світового океану. 

Динаміка вод Світового 

океану 

 1  1   3       11 

Тема 11.Гідрологія 

Світового океану. 

Водні маси і структурні 

зони. 

 1  1   3    1   9 

Разом за розділом 2  6  4   12       42 

Усього годин   18  14   28  8  6   99 

 

5, 6 Теми семінарських, практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено  

2   

...   

7. Теми практичних (лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

(денн

а) 

К-

сть 

годи

н 

(заоч

на) 

1 Розподіл води на земній кулі, її кругообіг та властивості. 1  

2 Визначення морфометричних і фізико-географічних 

характеристик ріки та її басейну. 

1  

3 Побудова профілю поперечного перерізу русла річки та 

розподіл швидкостей у річковому потоці. Побудова ізотах 

у водному перерізі 

2 1 

4 Побудова гідрографа та його генетичний аналіз 1 1 

5 Кількісні характеристики річкового стоку 1  

6 Визначення основних морфометричних характеристик 

озера. Гідрологія водосховищ та боліт 

2 1 

7 Гідрологія льодовиків 2 1 

8 Гідрологія підземних вод 2 1 



 

 

9 Світовий океан та його частини. Хімічний склад вод 

Світового океану 

1 1 

10 Хвилювання, припливи, течії в океанах. Життя в океанах і 

морях 

1  

 Всього 14 6 

 

                                                                                                              

 

 

8. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

(денн

а) 

К-

сть 

год

ин 

(за

очн

а) 
1.  Гідрологія як наука. Атрибути гідрології (об’єкт, предмет та методи 

дослідження). Структура гідрологічних наук. Гіпотези походження 

води. Етапи становлення та розвиток гідрології як науки.  
Фізико-хімічні властивості води. Аномальні властивості води.  
Кругообіг води в природі. Велике і мале кола кругообігу. Значення 

кругообігу води для географічної оболонки.  

2 4 

2.  Етапи становлення та розвиток гідрології як науки.  2 4 
3.  Фізико-хімічні властивості води. Кругообіг води в природі. Велике і 

мале кола кругообігу. Значення кругообігу води для географічної 

оболонки. Світовий водний баланс. 

2 4 

4.  Хіоносфера та кріосфера. Гідрологія льодовиків. Утворення 

льодовиків. Робота льодовиків. Типи льодовиків. Поширення та 

значення льодовиків. 

3 4 

5.  Гідрологія підземних вод. Фізичні властивості гірських порід та види 

води в порах. Фільтраційні властивості порід та рух підземних вод. 

Умови залягання підземних вод. Теорії походження підземних вод. 

Режим підземних вод. Географія поширення підземних вод.  

3 4 

6.  Гідрологія річок. Характеристика основних понять. Фізико-географічні 

та морфометричні характеристики річкового басейну. 
2 4 

7.  Живлення річок. Джерела живлення.Класифікація річок за типом 

живлення.  
Водний режим річки. Фази водногорежиму: водопілля, межень та 

поводок. Рівневий режим річки. Коливання рівнів води в річках. 

Типовий графік рівнів. 

3 4 

8.   Механізм течії річок. Види руху води: ламінарний та турбулентний. 

Швидкості течії рівнинних та гірських річок. 
2 4 

9.  Річковий стік. Основні характеристики стоку. Формування стоку річок. 

Методи визначення витрат води. 
2 4 

10.  Термічний режим річок. Зимовий режим річок. Класифікація річок за 

характером зимового режиму. 
2 4 

11.  Хімічний склад річкових вод. Класифікація річок за хімічним складом 2 4 



 

 

та ступенем мінералізації.  
12.  Річкові наноси. Завислі наноси. Донні наноси. 2 4 
13.  Селі. Умови виникнення селів. Типи селів та їх основні 

характеристики. Географія поширення селів.  
2 4 

14.  Гідрологія озер. Характеристика основних понять. Класифікація 

озерних улоговин за генезисом.  
2 4 

15.  Фізико-географічні та морфометричні характеристики озер. 3 4 
16.  Водний баланс та рівневий режим озер. Рух озерної води.  2 4 
17.  Термічний та льодовий режим озер. 2 4 
18.  Гідрологія боліт. Походження боліт. Типи боліт, їх будова, 

морфологічні та гідрографічні характеристики. Живлення та водний 

баланс боліт. Термічний режим боліт. Вплив боліт на стік річок. 

2 4 

19.  Водосховища та особливості їх гідрологічного режиму. Створення 

водосховищ та їх типи. Основні характеристики водосховищ. 

Гідрологічний режим водосховищ. Вплив водосховищ на природне 

середовище. 

2 4 

20.  Гідрологія Світового океану. Світовий океан та його частини. Основні 

морфометричні характеристики морів. 
2 4 

21.  Донні відклади в океанах та морях. Хімічний склад вод Світового 

океану та їх солоність. Водний та сольовий баланс Світового океану. 
2 4 

22.  Термічний режим океанів і морів. 2 4 
23.  Течії в океанах і морях. Припливно-відпливні явища.  2 4 
24.  Водні ресурси України.  Загальна характеристика водних ресурсів та 

водний фонд України.  
3 4 

25.  Водний баланс території України. Використання водних ресурсів на 

території України. Охорона та раціональне використання водних 

ресурсів. 

2 3 

 Всього: 55 99 

 
9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено 
 

10. Методи навчання 

 
За джерелом знань:  
- словесні: розповідь, пояснення, лекція, інструктаж, бесіда, дискусія, диспут; 
- наочні: демонстрація, ілюстрація; 
- практичні: лабораторні роботи, вправи, самостійна робота студентів з різними 

джерелами інформації, робота з картою, робота зі статистичними матеріалами, підготовка 

доповідей, повідомлень, презентацій, аналіз проблемних ситуацій, встановлення причинно-

наслідкових зв'язків та географічних закономірностей, прогнозування тощо.  
За характером навчально-пізнавальної діяльності студентів: пояснювально-

ілюстративний; репродуктивний; метод проблемного викладу; частково-пошуковий; 

пошуковий. 
Дистанційні методи навчання: метод індивідуалізованого навчання, навчання з освітніми 

ресурсами (освітні платформи Moodle-ЦДПУ, Вікі-ЦДПУ, Хмарка –ЦДПУ), телекомунікаційні 

методи (Zoom-конференції, робота у Telegram, робота у Viber-групах).   

 
11. Методи контролю 



 

 

 
Поточне оцінювання: фронтальне та  індивідуальне усне опитування, письмове 

опитування, перевірка лабораторних робіт, перевірка виконання самостійної роботи, захист  

повідомлень, мультимедійних презентацій, проектів; контрольна робота тощо. Поточне 

оцінювання здійснюється на практичних заняттях шляхом перевірки готовності студентів до 

занять (виконання домашніх усних та письмових завдань, конспектування літератури, відповідно 

до планів практичних занять) та з урахуванням діяльності на заняттях. 

Підсумковий (семестровий) контроль з курсу проводиться у формі з екзамену у 3 семестрі 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з ГІДРОЛОГІЇ 
 Оцінювання якості знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою оцінювання, за 

шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.  
Поточне оцінювання  
Поточне оцінювання здійснюється на практичних заняттях, на консультаціях (при відпрацюванні 

пропущених занять чи при бажанні підвищити попередньо отриману оцінку) та під час контролю 

за самостійною роботою студентів. Види робіт студентів, які підлягають поточному контролю: 

виступ з основного питання; усна доповідь; виконання лабораторної роботи; доповнення, 

запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних формах 

організації заняття; письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

самостійне опрацювання тем; систематичність роботи на практичних заняттях, активність під час 

обговорення питань.  
Критерії оцінювання студентських теоретичних усних відповідей чи повідомлень на 

практичних заняттях з курсу «Загальне землезнавство (Гідрологія)»  
При оцінюванні усних відповідей та повідомлень студентів враховується: рівень осмислення 

навчального матеріалу; рівень сформованості аналітичних вмінь і концептуальних підходів; 
повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; використання додаткової 

літератури; порівняння, зв’язок з практикою, наявність висновків. Максимальна кількість балів, 

які студенти можуть отримати за усну відповідь чи повідомлення – 5 балів.  
5 балів ставиться у випадку, коли студент продемонстрував досконале знання та розуміння 

понятійно- термінологічного апарату ГІДРОЛОГІЇ та теоретичного матеріалу тієї чи іншої теми. 

Вільно оперує різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Відповідь на поставлені 

запитання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями, прикладами, висновками. 

Виклад матеріалу має логічний, доказовий і послідовний характер. Студент володіє вміннями 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Вільно висловлює свою позицію з 

проблемних питань сучасної ГІДРОЛОГІЇ та аргументує її. Володіє вміннями застосовувати 

теоретичні знання на практиці не тільки в знайомих, але й в нових ситуаціях. Володіє високою 

культурою мовлення. У відповіді відсутні мовні та стилістичні помилки.  
4 бали ставиться у випадку, коли відповідь студента майже повна, має усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер. Висвітлюється зміст окремих класифікацій, підходів тощо. Виклад 

матеріалу структурований, логічний, але дещо порушена послідовність викладу. Студент володіє 

вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Але у відповіді недостатня 

доказова база, мало прикладів. При відповіді на проблемні питання студент висловлює свою 

позицію, але недостатньо її аргументує. Матеріал викладено правильною мовою, але присутні 

окремі стилістичні помилки.  
3 бали ставиться, коли відповідь неповна, фрагментарна. Студент не має системних знань з 

ГІДРОЛОГІЇ чи окремої теми курсу. Понятійно-термінологічний апарат ГІДРОЛОГІЇ в цілому 

сформований, але студент оперує, як правило, одним підходом до тієї чи іншої проблематики, 

висвітлює окрему класифікацію тощо. Виклад матеріалу не структурований, часто порушується 

послідовність та логіка викладу. У відповіді відсутні посилання на фундаментальні дослідження з 

певної проблеми. Відповідь позбавлена творчого підходу і має формальний характер. У відповіді 

наявні фактичні та стилістичні помилки.  



 

 

2 бали ставиться, коли відповідь дуже фрагментарна. Студент має дуже поверхові знання з 
питання. Пояснює суть окремих понять. Виклад матеріалу не структурований, порушена 

послідовність та логіка викладу. У відповіді наявні фактичні та стилістичні помилки.  
1 бал ставиться, коли відповідь дуже фрагментарна. Студент не має системних знань з 

ГІДРОЛОГІЇ чи окремої теми курсу. Понятійно-термінологічний апарат ГІДРОЛОГІЇ майже не 

сформований. Виклад матеріалу не структурований. У відповіді наявні фактичні та стилістичні 

помилки.  
Критерії оцінювання письмових відповідей студентів  
При оцінювання письмових завдань враховуються: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічність викладу уміння формулювати висновки; акуратність в оформленні 

письмової роботи тощо. Максимальна кількість балів за письмову відповідь – 5 балів.  
5 балів ставиться у випадку, коли студент продемонстрував досконале знання та розуміння 

понятійно-термінологічного апарату ГІДРОЛОГІЇ та теоретичного матеріалу тієї чи іншої теми. 

Вільно оперує різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Відповідь на поставлені 

запитання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями, прикладами, висновками. 

Виклад матеріалу має логічний, доказовий і послідовний характер. Студент володіє вміннями 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Вільно висловлює свою позицію з 

проблемних питань сучасної ГІДРОЛОГІЇ та аргументує її. Володіє вміннями застосовувати 

теоретичні знання на практиці не тільки в знайомих, але й в нових ситуаціях. Володіє високою 

культурою мовлення. У відсутні відповіді граматичні, орфографічні та стилістичні помилки.  
4 бали ставиться у випадку, коли відповідь студента майже повна, має усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер. Висвітлюється зміст окремих класифікацій, підходів тощо. Виклад 

матеріалу структурований, логічний, але дещо порушена послідовність викладу. Студент володіє 

вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Але у відповіді недостатня 

доказова база, мало прикладів. При відповіді на проблемні питання студент висловлює свою 

позицію, але недостатньо її аргументує. Матеріал викладено правильною мовою, але присутні 

окремі граматичні, орфографічні та стилістичні помилки.  
3 бали ставиться, коли відповідь неповна, фрагментарна. Студент не має системних знань з 

ГІДРОЛОГІЇ чи окремої теми курсу. Понятійно-термінологічний апарат ГІДРОЛОГІЇ в цілому 

сформований, але студент оперує, як правило, одним підходом до тієї чи іншої проблематики, 

висвітлює окрему класифікацію тощо. Виклад матеріалу не структурований, часто порушується 

послідовність та логіка викладу. У відповіді відсутні посилання на фундаментальні дослідження з 

певної проблеми. Відповідь позбавлена творчого підходу і має формальний характер. Студент 

використовує знання в знайомій ситуації, але не може застосувати їх в новій ситуації. У відповіді 

наявні фактичні, граматичні, орфографічні та стилістичні помилки.  
2 бали ставиться, коли відповідь дуже фрагментарна. Студент має дуже поверхові знання з 

питання. Пояснює суть окремих понять. Виклад матеріалу не структурований, порушена 

послідовність та логіка викладу. Студент використовує знання в знайомій ситуації, але не може 

застосувати їх в новій ситуації. У відповіді наявні фактичні, граматичні, орфографічні та 

стилістичні помилки.  
1 бал ставиться, коли відповідь дуже фрагментарна. Студент не має системних знань з 

ГІДРОЛОГІЇ чи окремої теми курсу. Понятійно-термінологічний апарат ГІДРОЛОГІЇ майже не 

сформований. Виклад матеріалу не структурований. У відповіді наявні фактичні, граматичні, 

орфографічні та стилістичні помилки.  
Критерії оцінювання практичної роботи  
При оцінювання практичних робіт враховуються: повнота виконання завдань; правильність та 

якість виконання завдань; наявність висновків; акуратність в оформленні тощо. Максимальна 

кількість балів за лабораторну роботу – 2 бали.  
2 бали ставиться у випадку, коли студент повністю і якісно виконав завдання практичної роботи 

з теми. Демонструє досконале знання та розуміння теоретичного матеріалу з теми практичного 

заняття. При виконанні практичних завдань студент продемонстрував високий рівень оволодіння 

уміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. До кожного завдання 



 

 

наявні висновки та узагальнення. Студент застосував творчий підхід до виконання завдань. У 
практичній роботі відсутні орфографічні, граматичні, стилістичні чи мовленнєві помилки.  
1,5 бали ставиться, коли студент виконав завдання для практичної роботи, при цьому 2/3 завдань 

виконано якісно. Відповідь на питання викладача при захисті роботи майже повна, має 

усвідомлений та достатньо розгорнутий характер. При виконанні практичних завдань студент 

продемонстрував уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Наявні 

висновки до кожного завдання, але у деяких висновках недостатня доказова база. У практичній 

роботі присутні окремі стилістичні помилки.  
1 бал ставиться, коли студент виконав 2/3 завдань або виконав завдання практичної роботи, але 

½ з них виконана не досить якісно. Відповідь на теоретичні питання під час захисту практичної 

роботи неповна, фрагментарна. Студент продемонстрував недостатній рівень оволодіння 

вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати тощо. У роботі наявні фактичні та/або 

стилістичні помилки.  
0,5 бали ставиться, коли студент якісно виконав ½ завдань практичної роботи. Демонструє вкрай 

поверхові знання з тем теоретичного блоку під час захисту роботи. Студент недостатньо оволодів 

уміннями аналізу, порівняння тощо. Відсутні висновки до окремих завдань або більшість 

висновків помилкові. У роботі наявні грубі фактичні, теоретичні та стилістичні помилки.  
Критерії оцінювання самостійної роботи студента  
Максимальна кількість балів за завдання для самостійної роботи – 2 бали  
2 бали ставиться у випадку, коли студент повністю і якісно виконав завдання для самостійної 

роботи з теми. Демонструє досконале знання та розуміння теоретичного матеріалу тієї чи іншої 

теми курсу ГІДРОЛОГІЇ, що виноситься на самостійне опрацювання. Вільно оперує 

різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Наявні посилання на декілька джерел 

інформації. Відповідь на поставлені запитання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями, прикладами, висновками. Виклад матеріалу має логічний, доказовий і послідовний 

характер. Студент володіє вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. 

Аналізує різні підходи до трактування тієї чи іншої проблеми. Вільно висловлює свою позицію з 

проблемних питань ГІДРОЛОГІЇ та аргументує її. Демонструє творчий підхід до виконання 

завдань. Володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на практиці не тільки в знайомих, 

але й в нових ситуаціях. Володіє високою грамотністю викладу матеріалу, культурою мовлення. 

У відповіді відсутні орфографічні, граматичні, стилістичні чи мовленнєві  помилки.  
1,5 бали ставиться, коли студент виконав завдання для самостійної роботи, при цьому 2/3 завдань 

виконано якісно. Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий характер. 

Висвітлюється зміст окремих класифікацій, методологічних підходів тощо. Виклад матеріалу 

структурований, логічний, але дещо порушена послідовність викладу. Студент володіє вміннями 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати. Але у відповіді недостатня доказова 

база, мало прикладів, нечітко прослідковується зв’язок теорії з практикою. При відповіді на 

проблемні питання студент висловлює свою позицію, але недостатньо її аргументує. Вільно 

оперує знаннями, застосовує їх в знайомій та новій ситуації. Присутні окремі стилістичні 

помилки.  
1 бал ставиться, коли студент виконав 2/3 завдань або виконав завдання, але ½ з них виконана не 

досить якісно. Відповідь неповна, фрагментарна. Студент не має системних знань з основних тем, 

що виносяться на самостійну роботу. Студент оперує, як правило, одним підходом до тієї чи 

іншої проблематики, висвітлює окрему класифікацію, посилається на одне джерело інформації 

тощо. Виклад матеріалу не структурований, часто порушується послідовність та логіка викладу. 

У відповіді відсутні посилання на фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь 

позбавлена творчого підходу і має формальний характер. У відповіді наявні фактичні та 

стилістичні помилки.  
0,5 бали ставиться, коли студент якісно виконав ½ завдань. Демонструє вкрай поверхові знання з 

тем, винесених на самостійне опрацювання і неспроможний відтворити інформацію в повному 

обсязі. Оперує лише окремими фразами. Студент відтворює лише окремі фрагменти матеріалу, 

називає розрізнені факти. Відповідь занадто лаконічна та має вигляд окремих висловлювань, не 

пов’язаних між собою. Студент не володіє вміннями застосовувати теоретичні знання на 



 

 

практиці, не наводить приклади тощо. У відповіді наявні грубі фактичні, теоретичні та 
стилістичні помилки. Крім того студенти мають змогу отримати 0,5 б. за доповнення.  
Критерії оцінювання контрольної роботи  
Тривалість виконання контрольних робіт (КР) не перевищує двох академічних годин. До 

контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю. У 

процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними 

матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі 

обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. 

За умови порушення студентом установлених правил виконання контрольної роботи викладач 

позбавляє можливості продовжувати виконання завдань, не перевіряє роботу, робить на ній 

відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не 

з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини. Результати перевірки 

КР доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання. 

Перескладання КР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій. 

Студент, який не з’явився на КР (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти 

контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій. Максимальна кількість 

балів за модульну контрольну роботу з кожного змістового модуля – 10 балів. Контрольна робота 

проводиться у формі тесту. Кожен бал контрольної роботи відповідає 10% правильних 

відповідей. 
 

Семестровий контроль у формі екзамену проводиться усно. На екзамен виносяться ключові 

питання сучасної ГІДРОЛОГІЇ та практичні завдання. Білети містять 3 теоретичні та 1 практичне 

завдання. Максимальна сума балів, що виділяється на екзамен – 40 балів. Підсумкова семестрова 

оцінка з дисципліни (сума балів) розраховується як сума підсумкової семестрової оцінки до 

екзамену та екзаменаційної оцінки та виставляється за 100-бальною шкалою, шкалою EСTS та 
національною шкалою оцінювання. Підсумкова семестрова оцінка проставляється у Відомості 

обліку успішності (форма № Н-5.03), Аркуші успішності студента (форма № Н-5.04), 

Індивідуальному навчальному плані студента (форма № Н-2.02), Заліковій книжці студента 

(форма № Н-2.03). Підсумкові екзаменаційні письмові роботи, листки тестувань, листки усної 

відповіді зберігаються на кафедрі протягом одного календарного року після складання екзамену.  
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ при складанні 

екзамену з дисципліни «Загальне землезнавство (Гідрологія)»  
40 балів ставиться у випадку, коли студент повністю засвоїв зміст курсу, вільно володіє 

навчальним матеріалом і вміє усвідомлено застосовувати його на практиці як в знайомих так і в 

нових ситуаціях. Демонструє досконале знання та розуміння теоретичного матеріалу курсу 

ГІДРОЛОГІЇ. Вільно оперує різноманітними класифікаціями, підходами тощо. Володіє уміннями 

користуватися різними джерелами інформації. Усі передбачені програмою завдання виконані з 

максимальною якістю.  
35 балів ставиться у випадку, коли студент повністю засвоїв теоретичний зміст курсу, добре 

відтворює основний зміст навчального матеріалу. Застосовує знання у стандартних ситуаціях. Всі 

передбачені програмою навички сформовані. Усі передбачені програмою завдання виконані, 

якість більшості з них близька до максимальної.  
30 балів ставиться у випадку, коли студент майже повністю засвоїв навчальний матеріал курсу, 

добре ним володіє, вміє застосовувати на практиці в знайомих ситуаціях. Студент намагається 

аналізувати, систематизувати інформацію, узагальнювати, робити висновки, висловлювати 

власну думку та аргументувати її, але недостатньо самостійний при цьому або припускається 

незначних помилок. Вільно усуває помилки та відповідає на зауваження. Всі передбачені 

програмою навички сформовані, але недостатньо. Виконав всі передбачені програмою завдання, 

якість жодного з них не оцінена мінімальним балом. Деякі завдання виконані з помилками.  
25 балів ставиться у випадку, коли теоретичний зміст курсу засвоєний частково. Студент в 

цілому правильно відтворює навчальний матеріал. Відповідь логічно побудована, але неповна, 



 

 

супроводжується окремими прикладами. Студент намагається аналізувати, систематизувати 
інформацію, висловлювати власну позицію, але недостатньо її аргументує. Необхідні практичні 

методичні навички в основному сформовані. Більшість робіт, передбачених програмою виконано, 

але деякі з них мають недоліки, фактичні або змістовні помилки.  
20 балів ставиться у випадку, коли теоретичний зміст курсу досить поверхово, посередньо або 

частково. Деякі практичні методичні навички несформовані. Студент уміє застосовувати знання 

для виконання завдань за зразком, зазнає труднощів у використанні теоретичного матеріалу на 

практиці при вирішенні нестандартних завдань. Більшість завдань передбачених програмою 

виконано, але якість виконання окремих з них оцінена мінімальним балом.  
15 балів ставиться у випадку, коли теоретичний зміст курсу засвоєний лише фрагментарно. 

Необхідні навички не сформовані. Більшість передбачених програмою навчальних завдань не 

виконано або їх якість близька до мінімальної. Відповідь фрагментарна, нелогічна, а з деяких 

питань – відсутня. Але за додаткової самостійної роботи над матеріалом курсу можливе 

підвищення якості виконання завдань та глибше оволодіння навчальним матеріалом.  
10 балів ставиться у випадку, коли теоретичний зміст курсу засвоєний дуже фрагментарно. Але 

має деякі методичні навички. Практичні завдання виконані, але багато грубих помилок.  
5 балів ставиться у випадку, коли студент дав поверхову відповідь на одне з питань 

екзаменаційного білету або неповністю виконав практичне завдання.  
 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
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1-34 F незадовільно  не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 
1. Гелевера О.Ф. Гідрологія (практичний курс): Навчально-методичний посібник. – 

Кропивницький, 2018. – 100 с. 
2. Гелевера О.Ф. Загальна гідрологія: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко 

В.Ф., 2012. – 104 с. 
3. Чорноморець І.М. Загальна гідрологія: Методичні вказівки до лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів-географів. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2001. – 84 

с. 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Загальна гідрологія. Підручник / Лемківський С.С., Хільчевський В.К., Ободовський  О.Г., 

Будкіна Л.Г., Гребінь В.В., Закревський Д.В., Лисогор С.М., Падун М.М., Пелешенко В.І. 

– К.: Фітосоціоцентро, 2000. – 264 с. 

2. Жупанський Я.І. Словник термінів і понять з географії. – Чернівці: Технодрук, 2006. – 192 

с. 

3. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. - М.: Высшая школа, 1991-368с. 

4. Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : наук. довідник / за ред. 

В. К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2004. - 176 с.  

5. Загальна гідрологія: Підручник [Електронний ресурс] / За ред. В.К. Хільчевського, О. Г. 

Ободовського. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. - 400 с.  

6. Хільчевський В.К. Основи гідрохімії: Підручник [Електронний ресурс] / В.К. 

Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. - Київ : Ніка-Центр, 2012. - 312 с.  

7. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ / А. И. Денисова, В. М. Тимченко, 
Е. П. Нахшина и др. — К.: Наукова думка, 1989. ISBN 5-12-000805-4;  

8. Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання. — К.:, Вікол, 2000;  

9. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія / Науковий збірник. - [Ел. ресурси] у НБУВ з 2010 р.  

10. Гідрологія / Енциклопедія сучасної України. — К.: Поліграфкнига, 2006, Т.5;  

11. Гідрологія / Екологічна енциклопедія. — К.:, Центр екологічної освіти та інформації, 2007, 

Т.1;  

12. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний 

аналіз). — К.:, Ніка-Центр, 2010.  

13. Біланюк В. І. Практикум із загальної гідрології  

14. Польові та лабораторні дослідження хімічного складу води річки Рось : навч. посібник / за 

ред. В. К. Хільчевського. - К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. - 144 с.  

15. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Гидрология. — 3. — Высшая школа, 2008. — 463 с.  

16. Книги у PDF-форматі з гідрології та гідрохімії на електронних ресурсах Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

 

Допоміжна 
1. 1.Авакян А.В., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. - М.: Наука 1987. 
2. Бадеха О., Гелевера О. Вплив антропогенної діяльності на річку Інгул / Студентський 

науковий вісник ЦДПУ. Кропивницький, 2019. 
3. 5. Волошин І.І. Географія Світового океану. -К.: Перун, 1996.  
4. 6. Волошин І.І. Загальне землезнавство (цикл лекцій до розділу "Океаносфера"). - К.: НПУ, 

- 1998. - 55с. 
5. 7. Географический атлас для учителей средней школы. - М.: ГУГК, 1976.  
6. 8. Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. - М.: Мысль 1989. - 447с.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000698%2EPDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000672%2EPDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000614%2EPDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5120008054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=glghge
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://geoknigi.com/book_view.php?id=265
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC%2FREP0000639%2EPDF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Хільчевський


 

 

7. 9. Дрейк Ч.И. Океан сам по себе и для нас. - М.: Прогресс, 1982.  
8. 10. Земля / Головний редактор Джеймс Ф.Лер. – ТОВ «Школа», 2004. – 520 с. 
9. 1974.  
10. Лосев К.С. Вода. - Л.: Гидрометиздат, 1989.  
11. 12.Львович М.Я. Вода и жизнь. - М.: Мысль, 1986.-254с.  
12. 14.Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. -К.: Либідь, 1997. 
13. 16.Степанов В.Н. Океаносфера. М.: 1983. - 270с.  
14. 10.Шулейкин В.В. Фізика моря. - М.: ГТТИ, 1993, - 432с. 
15. 19.Яриш Н.О., Гелевера О.Ф. Каскад дніпровських водосховищ: історія та сучасний стан/ 

Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та 

перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. 

Кропивницький, 21 березня 2019 р.) / гол. ред. колегії Н. А. Калініченко : ЦДПУ. – 

Кропивницький, 2019. 
 

 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. https://www.eea.europa.eu/ Європейське агентство з довкілля 
2. https://europe.wetlands.org/ Організація з ветлендів 
3. http://ioc-unesco.org/ – Глобальна система спостережень за океаном 
4. https://www.davr.gov.ua/news/geoportal-vodni-resursi-ukraini Геопортал «Водні ресурси 

України» 
5. https://www.youtube.com/watch?v=ISczZli_vbI&fbclid=IwAR20yiFfyEP375cCGZX40wIQ3C

Ycb4P_vZU9aLIRAAS-bNvVFbOyi9WovQs&app=desktop  
6. https://www.youtube.com/watch?v=C2ad0B4995E  
7. https://www.youtube.com/watch?v=LOGZXhDJqEE 
8. https://www.youtube.com/watch?v=oFiaVTwXpsE 
9. https://www.youtube.com/watch?v=ARkesbAN1FM&list=PLj0lKBL02JJWkZ9_KvfcOya8DWJ

-8wbJA&index=4 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ) З КУРСУ „ЗАГАЛЬНЕ 

ЗЕМЛЕЗНАВСТВО (ГІДРОЛОГІЯ)” 

 

1. Гідрологія як наука, її складові та практичне значення. 

2. Риси історії формування науки. 

3. Природні води, їх види та поширення на Землі.  

4. Гідросфера, її складові та поширення на Землі. 

5. Вода, особливості будови, фізичні та хімічні властивості. 

6. Кругообіг води у природі: загальний, океанічний, континентальний. Рушійні сили кругообігу. 

7. Водний баланс Землі. 

8. Зовнішній стік, внутрішній стік на Землі. Головний вододіл земної кулі. Період умовного 

водообміну. 

9. Базисні гідрологічні терміни – водойма, водотік, ручай, ріка, гідрографічна сітка, річкова 

сітка, річкова система, витік, гирло, дельта. 

10. Типізація річок. Коефіцієнт звивистості та густота річкової сітки басейну. Біфуркація річок. 

11. Характеристики басейну річки. 

12. Долина і русло річки, їх поділ та форми рельєфу. 

13. Морфометричні характеристики русла річки. Поперечний переріз та повздовжній профіль 

річки. Похил річки. 

https://www.eea.europa.eu/
https://europe.wetlands.org/
http://ioc-unesco.org/
https://www.davr.gov.ua/news/geoportal-vodni-resursi-ukrain
https://www.youtube.com/watch?v=ISczZli_vbI&fbclid=IwAR20yiFfyEP375cCGZX40wIQ3CYcb4P_vZU9aLIRAAS-bNvVFbOyi9WovQs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=ISczZli_vbI&fbclid=IwAR20yiFfyEP375cCGZX40wIQ3CYcb4P_vZU9aLIRAAS-bNvVFbOyi9WovQs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=C2ad0B4995E
https://www.youtube.com/watch?v=LOGZXhDJqEE
https://www.youtube.com/watch?v=oFiaVTwXpsE
https://www.youtube.com/watch?v=ARkesbAN1FM&list=PLj0lKBL02JJWkZ9_KvfcOya8DWJ-8wbJA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ARkesbAN1FM&list=PLj0lKBL02JJWkZ9_KvfcOya8DWJ-8wbJA&index=4


 

 

14. Водний переріз річки. Швидкість руху річкового потоку. 
15. Річковий стік, його складові та особливості водного стоку. 

16. Стік наносів. Види наносів. 

17. Живлення річок, види, особливості, різноманітність, поширення. Класифікація річок за 

видами живлення. 

18. Водний режим річок. Види та особливості коливань водного режиму. 

19. Класифікація річок за характером водного режиму. 

20. Зміст понять: водний режим, водність, повінь, паводок, межень, створ річки. 

21. Термічний режим річки. Зміст понять: шуга, заберег; сало, льодостав, зажор, затор, 

скресання, склянка, блінчастий лід. 

22. Гідрохімічні та і гідробіологічні особливості річок. 

23. Підземні ґрунтові та підґрунтові води, їх зміст та походження. 

24. Види води у порах ґрунтів. Підземні води, походження та поширення. 

25. Класифікація підземних вод. 

26. Підземні води зони аерації. 

27. Міжпластові води. 

28. Режим ґрунтових вод. 

29. Мінеральні води. Геотермальні води. 

30. Джерела. Дебіт джерела 

31. Підземні води; зв'язок їх з зональністю та вплив на них людини. 

32. Світовий океан, його частини. 

33. Загальні риси будови дна океану. Батиграфічна крива. 

34. Відклади в Світовому океані. Зміст понять: корали, діатоми, радіолярії, вапняки, глобігерин, 

птероподи, форамініфери. 

35. Солоність вод Світового океану. 

36. Оптичні та акустичні властивості морської води. 

37. Тепловий баланс Світового океану. 

38. Розподіл температури води на поверхні та в товщі океану. 

39. Лід, його властивості у прісних та солоних водах. 

40. Утворення льоду в морській воді. Динаміка льоду в океані. 

41. Хвилі, їх параметри; механізм утворення і види хвиль. 

42. Хвилі глибокого та мілкого моря. Хвилювання, характер деформації хвиль. 

43. Цунамі та сейші. 

44. Морські течії, особливості їх параметрів, причини утворення. 

45. Класифікація морських течій. 

46. Особливості утворення припливів і відпливів. 

47. Теорії припливів і відпливів. 

48. Циркуляція вод Світового океану. Водні маси. Океанічні фронти. 

49. Географія льодовиків. Хіоносфера та кріоносфера. 

50. Типи льодовиків та їх особливості. 

51. Умови утворення льодовиків та зледеніння. 

52. Послідовність утворення льодовика. Види льоду у льодовиках. 

53. Головні складові льодовика. Режим і рух льодовика. 

54. Озера та озерність. Географія найбільших та найглибших озер світу. 

55. Морфологічні та морфометричні елементи озер. 

56. Класифікація озер. 

57. Водний баланс озер та коливання рівня води в озерах. 

58. Термічний режим озер. Хімічний режим озер. 

59. Гідробіологічний режим озер. Стадії розвитку озер. 

60. Динаміка озерних вод. 

61. Болота. Походження та види. Розвиток і режим боліт. 

62. Закономірності поширення боліт. Меліорація боліт. 

63. Водосховища, їх загальні особливості та географія розміщення. 



 

 

64. Система спостереження та контролю за гідрологічними параметрами. 
65. Накреслити схему кругообігу води у природі. Показати його елементи. 

66. Географічна номенклатура. Моря, затоки, протоки. 

67. За поданими даними побудувати графік зміни кількості кисню у морській воді. Дати 

пояснення до графіка. 

68. Користуючись фізико-географічним атласом світу пояснити особливості розподілу 

середньорічних температур води на поверхні океанів. 

69. Користуючись фізичними картами північної та південної півкуль охарактеризувати специфіку 

замерзання океанів і морів. 

70. Географічна номенклатура. Морські течії. 

71. Користуючись контурною картою показати головну річку, протоки певного порядку, річкову 

систему, гідрографічну сітку, річкову сітку, витік, гирло, річковий басейн, водозбір. 

72. За поданими даними визначити довжину, ширину, похил басейну річки. 

73. За поданими даними визначити довжину, коефіцієнт звивистості річки, коефіцієнт густоти 

річкової сітки. 

74. За поданими даними визначити площу водного перерізу річки. 

75. За поданими даними визначити витрату води в річці. 

76. За поданими даними визначити характеристики стоку річки. 

77. Географічна номенклатура. Річки світу. 

78. Географічна номенклатура. Озера та водосховища світу. 

79. За поданими даними побудувати графік зміни солоності океанічних вод. 
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