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1. Анотація до курсу 
 

Основні проблеми щодо раціонального формування, використання та 

збереження водних ресурсів України полягають у забрудненні водних об'єктів 

шкідливими викидами та недостатньо очищеними промисловими і комунально-

побутовими стічними водами; інтенсивному старінні основних фондів 

водозабезпечуючого та водоохоронного призначення, низькій продуктивності 

очисних споруд; недостатній самовідновлюваній та самоочисній здатності водних 

систем; незбалансованій за водним фактором системі господарювання, що 

характеризується високими обсягами залучення водних ресурсів у виробничу 

сферу та високою водомісткістю продукції. Річки стали забрудненими, 

спрямленими, мілководними, з поганою якістю води, збідненими рослинами й 

тваринами. 

Раціонального використання водних ресурсів та їхньої охорони можна 

досягти шляхом оптимального розподілу водних ресурсів як по території, так і між 

галузями народного господарства та максимально забезпечити кожну з них водою. 

Важливо впровадити науково обґрунтовану систему водокористування і 

водоспоживання, яка, з одного боку, максимально забезпечувала б усі галузі 

народного господарства водою, а з другого – не допускала таких змін у водних 

екосистемах, які б у майбутньому могли призвести до їхньої деградації та 

виснаження. 

 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок у 

напрямі збалансованого використання, збереження, охорони та відтворення водних 

ресурсів в умовах сталого розвитку водного господарства, відновлення природно-

екологічної рівноваги у водних і навколоводних екосистемах, особливостей 

споживання водних ресурсів різними галузями господарства, користуючись 

загальноєвропейськими підходами, методології встановлення рівня антропогенного 

навантаження на водні ресурси та розробки комплексу природоохоронних заходів, 

спрямованих на розв’язання різноманітних екологічних проблем та раціональне 

використання природних ресурсів в межах річкових басейнів. 

 

Завдання курсу: 

 розглянути основні етапи становлення галузі та проблеми водного 

господарства; 

 ознайомитися з характеристикою водогосподарського комплексу та 

його окремими учасниками, а також з їхнім впливом на водні та 

навколишні екосистеми; 

 ознайомитися з системою оптимізації управління водними ресурсами; 

 ознайомитися з нормативно-правовими актами в галузі управління 

водними ресурсами та механізмами реалізації водогосподарської 

політики; 

 розглянути стратегію екологічно-безпечного водокористування. 

 

 

 



3. Результати навчання 

 

 Проводити інвентаризацію джерел забруднення природних вод 

 Проектувати заходи щодо зменшення антропогенного навантаження на водні 

ресурси та узгодження потреб різних водоспоживачів 

 Здійснювати розрахунки основних показників антропогенного впливу на 

водні ресурси басейну річки 

 Обґрунтовувати та розробляти заходи щодо охорони водних ресурсів від 

забруднення, засмічення та виснаження 

 Проводити контроль і облік використання водних ресурсів 

 Вміти проводити водогосподарські розрахунки за басейновим принципом, 

розробляти схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів 

 Визначати запаси водних ресурсів за басейновим принципом та 

обґрунтовувати можливості їх використання на сучасному рівні та в 

перспективі 

 Аналізувати екологічні аспекти окремих водогосподарських заходів 

 Знати основні напрямки дій по досягненню екологічно безпечного 

водокористування 

 Володіти нормативно-технічною базою забезпечення раціонального 

використання та охорони водних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки водокористування 

 Визначати, обґрунтовувати й аналізувати екологічну, соціальну й 

економічну ефективність впровадження природоохоронних заходів, в тому 

числі й екологічних інновацій 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. Основні забруднювачі Господарсько-побутові стічні води і методи їхнього 

очищення. Стічні води промислових об’єктів і методи їхнього очищення. Стічні 

води сільськогосподарських об’єктів. Самоочищення водойм. Управління 

охороною вод від забруднення. 

2. Заходи щодо економії водних ресурсів та охорони водних об’єктів 

Інженерно-технічні заходи щодо економії та охорони водних ресурсів. 

Економічні заходи щодо економії та охорони водних ресурсів. Організаційно-

господарські заходи щодо економії та охорони водних ресурсів. Заходи щодо 

відновлення водних об’єктів. 

3. Облік і планування раціонального використання водних ресурсів 

Водні кадастри. Водогосподарські баланси. Схеми комплексного використання й 

охорони водних ресурсів. Державне планування раціонального використання й 

охорони водних ресурсів. 

4. Аналіз міжнародного досвіду управління водними ресурсами 

Основні принципи управління водними ресурсами. Водоохоронна та 

водогосподарська політика Європейського Союзу. Управління водними 

ресурсами в окремих європейських країнах. Управління водними ресурсами в 

США. Міжнародний досвід запровадження басейнових систем управління 



водними ресурсами. 

5. Наукові засади оптимізації управління та використання водних ресурсів 

України 

Модель та структура управління водними ресурсами України. Оптимізація 

гідрографічного районування України. Оптимізація водогосподарського 

районування України. Удосконалення законодавства України для формування 

правової бази впровадження інтегрованого управління водними ресурсами та 

підвищення ефективності їхнього управління. Аналіз динаміки зміни структури 

водогосподарського комплексу української частини басейну Дніпра з урахуванням 

нової схеми його районування. 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ПР-1. Розрахунок схеми раціонального використання водних ресурсів певного 

регіону 

ПР-2. Побудова водогосподарських балансів басейну річки 

ПР-3. Розрахунок антропогенного навантаження і класифікація екологічного 

стану малих річок України 

ПР-4. Встановлення інтенсивності антропогенного навантаження на водні 

ресурси за величиною коефіцієнта використання річкового стоку 

ПР-5. Оцінка ефективності реалізації регіональних природоохоронних та 

державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм на прикладі 

державної цільової програми «Національна програма екологічного оздоровлення 

басейну Дніпра та поліпшення якості питної води» 

ПР-6. Оцінка соціально-екологічної ефективності водоохоронних заходів  

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс365. 

На практичних заняттях необхідні калькулятори. 

Використовуються лабораторна й інструментальна бази випускової кафедри, 

а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання, дистанційна платформа 

Мoodlе. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

 
6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90-100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 



6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного опитування та самостійної роботи складатиме 

не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 30 20 10 100 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування, що містить 5 

відкритих запитань. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи 

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з еталонними 

відповідями. За кожне питання здобувач отримує 12 балів (разом 60 балів). 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

За кожну практичну роботу здобувач вищої освіти може отримати наступну 

кількість балів: 

5 балів: отримано правильну відповідь (згідно з еталоном), використано 

формулу з поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями згідно з 

еталоном, відсутня формула та/або пояснення змісту окремих складових, або не 

зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

2 бали: отримано неправильну відповідь, проте не використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових та/або не зазначено одиниці виміру. 

1 бал: наведено неправильну відповідь, до якої не надано жодних пояснень. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки 

з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), 

фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті "Дніпровська політехніка". 



http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 
Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 
Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси 
Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій 

отримують додатково 10 балів до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 
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