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1. Мета дисципліни – надати розуміння ступеню обумовленості та підпорядкованості 

гідрогеологічних процесів кліматичним та метеорологічним змінам, долучити до творчих 

нестандартних підходів щодо виявлення сторонніх зв’язків між залежними функціями та 

предикторами, до системного аналізу та трактування неоднозначних локальних проявів 

глобальних процесів.  

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з досліджень режиму підземних вод, меліоративної гідрогеології та 
гідрології. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референт : 

Студенти отримують знання щодо відмінностей у змінах режиму та балансу 
ґрунтових вод під впливом осушення і потепління клімату, щодо принципів регулювання 
режиму ґрунтових вод та переорієнтування меліоративних заходів в умовах глобальних 
змін клімату.  

4. Завдання: 

-  сформувати практичні навички щодо визначення закономірностей формування режиму 

та балансу ґрунтових вод під впливом глобального потепління,  

-  закласти навички та вміння щодо застосування творчого підходу, вибору відомих методів 

для вирішення нестандартних завдань, прийняття нетривіальних рішень при виникненні 

незвичних обставин та проблем в галузі практичної гідрогеології, в т.ч. меліоративної 

гідрогеології. 

5. Результати навчання: 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Метод

и оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 2 3 4 5 

1.1 Індикатори, показники та особливості змін в 

режимі ґрунтових вод при осушенні та під 

впливом потепління клімату. Зміни балансу 

ґрунтових вод при зміні кліматичних поясів.   

лекція, практична 
робота, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.2 Виявлення глибоких кліматичних змін на фоні 

закономірної циклічності 

гідрометеорологічних показників. 

лекція, практична 
робота, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.3 Чисельні та статистичні методи для 

оцінювання ґрунтового (дренажного) стоку та 

виявлення залежності стоку від кліматичних 

чинників. 

лекція, практичні 
роботи, 
самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.4 Функціональні можливості систем з 

двобічним регулюванням режиму зволоження 

ґрунтів. Технічні засоби переведення 

меліоративних систем з режиму осушення в 

режим підпору та зволоження. 

лекція, самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 20% 

2.1 Вибирати показники режиму, які найбільше 

відображають вплив температурних змін. 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.2 Вибирати метод розрахунку інфільтраційного 

живлення ґрунтових вод. Оцінювати кількісні 

зміни інфільтраційного живлення за 

багаторічний період (за наявності даних 

спостережень). 

лекція, практична 
робота, 
самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.3 Визначати критичну глибину рівня ґрунтових 

вод та ступінь її відповідності кліматичній 

зональності. 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 10% 
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2.4 Призначати гідротехнічні заходи на періоди 

перезволоження та посухи з врахуванням 

вимог щодо заощадливого використання 

водних ресурсів та збереження малих річок. 

лекція, практична 
робота, 
самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 
ефективного вирішення поставленої задачі 

практична робота --/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за  рішення частини 
спільної задачі 

практична робота --/- до 5% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

 
1) Контрольна робота за розділом 1: «Вплив глобального потепління на режим та ресурси 

ґрунтових вод» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота за розділом 2: «Завдання гідротехнічних меліорацій в умовах змін 

кліматичної поясності» – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмово-усного іспиту: максимальна оцінка 40 балів, 

рубіжна оцінка 24 балів. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. Результати 

навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Загальна оцінка 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру та підсумкового 

оцінювання, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру 

та балів отриманих в результаті підсумкового оцінювання у формі іспиту. 

 Семестрова кількість 
балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль передбачає: виконання 5 практичних робіт (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 
письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 
іспиту. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

Назва теми Кількість годин 

лекції практичні  самост. роб. 

Розділ І. Вплив глобального потепління на режим та ресурси ґрунтових вод 

1 Тема 1. Особливості змін режиму та балансу ґрунтових 

вод під впливом потепління клімату.  
8 2 15 

2 Тема 2. Кліматичні зміни та способи їх виявлення 2 2 22 

3 Тема 3. Методи оцінювання ґрунтового стоку та 

виявлення його залежності від кліматичних чинників 

6 6 18 

Контрольна робота    2** 
Розділ ІІ. Завдання гідротехнічних меліорацій в умовах змін кліматичної поясності 

4 Тема 4. Засоби регулювання режиму ґрунтових вод на 

меліоративних системах в умовах змін клімату. 
12  25 

            Контрольна  робота   2** 
Всього 28 10 80 

Загальний обсяг 120  год., у тому числі :  

Лекцій – 28 год.,  

Практичних – 10 год., 

Консультації – 2 год., 

Самостійна робота – 80 год. 

** Контрольні роботи виконуються за рахунок годин, відведених на самостійну 

роботу.  
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