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Загальна гідрологія і методи гідрометеорологічних вимірювань 

Гідросфера Землі, гіпотези її походження. Методи гідрологічних 

досліджень. Колообіги та процеси циркуляції природних вод. Джерела 

живлення річок. Класифікація річок за водним режимом. Водний баланс 

територій та акваторій. Агрегатні стани та густина води. Два режими руху 

рідини. Річкові долини, русла та заплави. Фактори і процеси формування стоку 

води. Рівневий режим річок. Річковий стік і чинники його формування. 

Термічний режим водних об’єктів. Льодовий режим водних об’єктів. Основні 

характеристики та категорії річкових наносів. Причини змін річкових русел. 

Руслоформування. Селі. 

Геофізика з основами землезнавства 

Поняття про геосфери Землі. Основні характеристики і параметри 

атмосфери, гідросфери, літосфери та внутрішніх геосфер Землі. Історія 

розвитку геосфер. Методи досліджень геосфер. Основні процеси у геосферах. 

Основні геофізичні поля. Структура геосфер, основні геосистеми. Взаємодія 

геосфер. Поняття про географічну оболонку та її складові. Поняття про 

кліматичну систему Землі та її складові. Структура географічної оболонки. 

Ландшафтна оболонка Землі. 

Гідрологія підземних вод 

Фізичні властивості підземних вод. Види води в гірських породах. 

Класифікація природних вод за О.А. Альокіним. Умови живлення і 

розвантаження ґрунтових вод. Верховодка та її ознаки. Умови живлення і 

розвантаження артезіанських водних горизонтів. Особливості залягання вод 

зони аерації. Особливості та умови залягання ґрунтових вод. 

Гідрометрія і облік стоку 

Поняття гідрометрії, основні завдання гідрометрії. Вимірювання рівнів на 

гідрологічному посту. Вимірювання температури води на гідрологічному посту. 

Вимірювання та обрахунок витрати води. Виконання промірних робіт. 

Побудова поперечного перерізу русла та заплави. Графіки залежності між 

витратами та рівнями води. Вимірювання товщини льодового покриву. 

Побудова комплексного графіку результатів гідрометеорологічних 

спостережень. Вимірювання та обрахунок витрати завислих наносів. Охорона 

праці при виконанні гідрометричних робіт. Охорона праці при виконанні 

гідрологічних спостережень. 

Гідрологія озер та водосховищ 

Морфологічна будова озерної улоговини, особливості її розвитку. Основні 

морфометричні характеристики озер, шляхи їх визначення. Безстічні, стічні, 

проточні озера та особливості їх функціонування (згідно рівнянь водного 

балансу). Рівняння водного балансу озера, зміст його складових. 

Особливості виникнення та функціонування течій у водосховищах. 

Класифікації водосховищ: за географічним положенням, за способом утворення 

(генетичними ознаками), за морфологічними ознаками та ін. Класифікація 

водосховищ за вихідною морфологією ложа. Основні морфометричні 

параметри водосховищ. 

Основи метеорології та фізика атмосфери 

Метеорологія як наука, методи дослідження в метеорології. 



Атмосфера Землі, її походження. Вертикальна і горизонтальна 

неоднорідність атмосфери. Атмосферний тиск, баричне поле. Вимірювання 

атмосферного тиску. Сонячна радіація, потоки променевої енергії в атмосфері. 

Вимірювання інтенсивності сонячної радіації. Радіаційний баланс атмосфери і 

підстильної поверхні. Тепловий баланс. Альбедо підстильної поверхні.  

Атмосферні опади, їх походження. Конденсація і акумуляція водяної пари. 

Вимірювання атмосферних опадів. Сніговий покрив, методи вимірювання його 

параметрів. Хмари, міжнародна класифікація хмар. 

Термічна атмосферна циркуляція. Неперіодичні місцеві циркуляції: бризи, 

фен, бора. Вимірювання швидкості вітру. Загальна циркуляція атмосфери. 

Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації 

Основні принципи побудови гідрометеорологічної мережі. Мережа пунктів 

гідрометеорологічних спостережень Карпатського регіону.  

Класифікація пунктів гідрометеорологічних спостережень. Обробка 

результатів спостережень за температурою води і льодовими явищами. 

Щоденні гідрологічні спостереження, форми реєстрації їх результатів. Обробка 

результатів спостережень за завислими наносами. Щоденні метеорологічні 

спостереження, форми реєстрації їх результатів. 

Критичний і технічний контроль результатів спостережень. Методи 

усунення екстремальних значень рядів спостережень. Ряди 

гідрометеорологічної інформації і принципи їх компонування. Підрахунок 

стоку води, побудова кривих витрат і гідравлічних елементів. Підрахунок стоку 

води в періоди льодових явищ. Спосіб приведення кривої витрат до основного 

русла. Підрахунок стоку води в деформованому руслі. 

Кліматологія 

Предмет і завдання кліматології як науки, галузеві дисципліни та їх зміст. 

Екваторіальний клімат. Клімат субтропічних областей Землі. Клімат помірної 

кліматичної зони. Субарктичний і субантарктичний клімати. Антарктичний 

клімат. Класифікації кліматів земної кулі, їх приклади. Принципи кліматичних 

класифікацій. Чинники кліматотворення та основні кліматотвірні процеси, їх 

вплив на формування кліматів Землі. Особливості впливу океанів і материків на 

клімати Землі.  

Сутність поняття «мезоклімат», «місцевий клімат», «мікроклімат». Роль 

сонячної радіації у кліматотворенні. Кліматотвірний вплив підстильної 

поверхні, приклади. Вплив рельєфу на формування опадів, приклади. Роль 

процесів випаровування у кліматотворенні. Сутність радіаційного балансу, 

географічні особливості розподілу його величин.  

Сутність поняття «повітряні маси», класифікація повітряних мас. Загальна 

схема циркуляції атмосфери та її роль у кліматотворенні. Кліматотвірна роль 

антициклонів, причини їх виникнення.  

Причини змін клімату Землі. 

Гідрологічні розрахунки 

Значення гідрологічних розрахунків. Основні періоди становлення 

гідрологічних розрахунків як науки. Суть методу гідрологічної аналогії і 

області його застосування. Роль карт в розрахунках стоку, їх теоретичне 

обґрунтування. Принципи побудови карт ізоліній стоку. Поняття 



репрезентативності ряду спостережень за стоком. Поняття про циклічні 

коливання стоку, їх характеристики. Застосування методу гідрологічної аналогії 

при розрахунках річного стоку. Параметри кривої розподілу (забезпечення) при 

гідрологічних розрахунках. Поняття про внутрірічний розподіл стоку. Поняття 

про норму річного стоку. Основні поняття про максимальний стік та його 

практичне значення. Поняття і характеристики мінімального стоку. 

Гідрохімія водних об’єктів з основами гідроекології 

Практичне значення гідрохімії та гідроекології. Об’єкт і предмет 

гідрохімії. Фізико-географічні та геологічні фактори формування хімічного 

складу води. 

Основні фізико-хімічні фактори формування хімічного складу води. 

Антропогенний вплив на формування хімічного складу природних вод. Поняття 

гідрохімічної та екологічної зональностей річкових екосистем. Хімічний склад 

природних вод. Групи. Розчинені гази у природних водах. рН та окисно-

відновний потенціал води. Головні іони у природних водах, особливості їх 

динаміки. Біогенні речовини у складі природних вод. Вміст органічної 

речовини у поверхневих водних об’єктах. Основні мікроелементи та специфічні 

забруднюючі речовини у складі природних вод. Графічне зображення даних 

про хімічний склад води. 

Визначення і відмінність у термінах водний організм, гідробіонт, 

угрупування, біом (біота), популяція, біоценоз. «Евтрофікація» водних об’єктів. 

Хімічні і фізіологічні фактори евтрофування. Самозабруднення та 

самоочищення водойм. Органічне забруднення природних вод. 

Якість води. Критерії якості. Методи оцінки якісного стану водних 

об’єктів.  

Регіональне використання водних ресурсів 

Кругообіг води на Землі, його рушійні сили, значення у формуванні 

прісних вод. Водні ресурси України, їхня динаміка в часі та розподіл по 

території. Основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів. 

Головні користувачі води, основні вимоги, які вони висувають до кількості й 

якості води. Водогосподарські райони на території України. Класифікація 

водних ресурсів за положенням і місцем розташування. Державний водний 

фонд України. Класифікація водних ресурсів за господарсько-цільовим 

призначенням. 



Критерії оцінювання 

Тест як метод передбачає технологію вимірювання, яка включає в себе 

розробку системи тестових завдань із заданими якісними та кількісними 

характеристиками для об’єктивного і надійного оцінювання навчальних 

досягнень досліджуваних, стандартизовану процедуру проведення тестування, 

методи статистичної обробки, аналізу та інтерпретації отриманих результатів. 

У тестах форма завдань стандартизована. Тести гетерогенні 

полідисциплінарного типу. 

Пропонована кількість тестів – 40. На кожне запитання пропонується 4 

варіанти відповідей, з яких одна – правильна. Правильна відповідь оцінюється 3 

балами. Необхідний мінімум  дорівнює 20 балам. Тестування рейтингове. 
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