
 



1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну 
Дмитрук Ігор Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів, 
ел. адреса: div@vsau.vin.ua. 
2. Опис навчальної дисципліни 

ВБ 1.5. Оцінка екологічного стану водойм. 
кількість кредитів ЄКТС – 5; 
кількість годин – 150 годин, у тому числі 52 години аудиторних годин, 

98 годин – самостійна робота. 
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Термін викладання – один семестр, 2 семестр. 
4. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

«Оцінка екологічного стану водойм» належить до вибіркових 
дисциплін, освітній компонент циклу професійно підготовки. 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отриманні з 
таких дисциплін (перереквізітів): «Світова аквакультура», «Технологія 
нетрадиційних об’єктів рибництва», «Інформаційні технології в рибництві», 
«Методологія досліджень в аквакультypi», «Технічне оснащення рибництва». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосування при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Динаміка популяцій риб», 
«Біотехнологія рибництва у внутрішніх водоймах», «Здоров'я об’єктів 
аквакультури», «фермерське рибництво», «Селекція об’єктів рибництва». 
5. Характеристика навчальної дисципліни 
5.1. Призначення навчальної дисципліни 

«Оцінка екологічного стану водойм» - це дисципліна, яка вивчає 
методи оцінки, прогнозування якості води та екологічного стану водних 
ресурсів, практичні рекомендації щодо інтегрованого управління й 
раціонального використання природних ресурсів водних екосистем 
(гідроекологічного  менеджменту). 
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та 
практичних навичок використання методів оцінки, прогнозування якості 
води та екологічного стану водних ресурсів, практичні рекомендації щодо 
інтегрованого управління й раціонального використання природних ресурсів 
водойм. 
5.3. Задачі вивчення дисципліни 

Задачами дисципліни є: вивчення теорії, методів та заходів оцінки й 
прогнозування якості води природних і штучних водойм, способів 
управління та поліпшення екологічного стану водних екосистем. 
5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Предметні компетентності: поняття про управління й управляючі 
системи та структуру управління водними екосистемами; схеми ієрархічної 
організації в природних системах; поняття  про  еволюцію, адаптацію, 
пристосування, виживання, стрес в природних системах та їх оцінку для 
різних ієрархічних рівнів; позитивні та негативні зв’язки в природних 



системах і методи їх оцінки; енергетичний баланс в ієрархічно 
організованих природних системах; динамічні особливості протікання 
екологічних  процесів, ентропія систем та сукцесії; теорії ризику та 
надійності для технічних і екологічних систем, соціальний, економічний, 
технічний і екологічний ризики та методи їх розрахунку; вимірювання та 
види  інформації, її значення на різних рівнях організації екосистем; 
застосування детермінованих та імовірнісних оцінок характеристик 
екосистем; схеми вирішення задач управління та оптимізації водних 
екосистем (методами лінійної алгебри); застосування експертних оцінок в 
управлінні екосистемами; методи регулювання екологічних ризиків. 

Результатами навчання є: вміння застосовувати в практичній 
діяльності нормативну документацію щодо оцінки стану екосистем; обирати 
методи оцінки характеристик водних екосистем; організувати експертні 
оцінки характеристик водних екосистем, які не можуть бути розраховані з 
застосуванням математичних моделей; створювати схеми управління 
водними ресурсами; оцінювати екологічний стан водного об’єкта 
відповідно до стадії його природного розвитку; приймати рішення про 
необхідність економічних затрат на екологічну безпеку (на основі 
співвідношення технічного та соціально-економічного ризиків); обрати 
методи регулювання екологічними ризиками. 

План вивчення навчальної дисципліни подано у таблиці 1. 
Таблиця 1 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
Форми організації 

навчання  
та кількість годин 

№
 т
иж

ня
 

Назви теми 
лекційні  
заняття 

практичні  
заняття 

Самостійна 
робота, 
кількість 
годин 

1 Тема 1. Введення в дисципліну 2 - 6 
2 Тема 2. Оцінка якості водних 

ресурсів 
2 2 6 

3 Тема 3. Поняття, суть та індекси 
забруднення водойм 

2 2 6 

4 Тема 4. Інтегральна та графічна 
оцінки якості води малих річок 

2 2 6 

5 Тема 5. Гідробіологічні 
показники оцінки екологічного 
стану водойм 

2 2 6 

6 Тема 6. Оцінка рівня трофності 
водойм 

2 2 6 

7 Тема 7. Екологічна оцінка якості 
води за відповідними категоріями 

2 2 6 

8 Тема 8. Порядок виконання 2 2 6 



екологічної оцінки якості води  
та способи подання результатів 

9 Тема 9. Рекреаційна оцінка 
природних вод 

2 2 6 

10 Тема 10. Теорія вимірювань у 
оцінці екологічного стану водойм 

2 2 6 

11 Тема 11. Проблеми якості водних 
ресурсів України 

2 2 6 

12 Тема 12. Прогнозування стану 
водних ресурсів 

2 2 6 

13 Тема 13. Управління якістю 
водних ресурсів 

2 2 6 

14 Тема 14. Теорія ризику та її 
застосування при експлуатації 
водних об’єктів  

2 - 20 

 Разом 28 24 98 
 

6. Самостійна робота студента 
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння  

навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. Графік 
самостійної роботи подано у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Графік самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 

К
іл
ьк
іс
ть

 
го
ди
н Термін 

виконання 
Форма та методи 

контролю 

1 
Підготовка до практичних 
занять 

40 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

2 Підготовка рефератів 10 
2 рази в  
семестр 

Усний захист 

3 
Виконання індивідуальних  
завдань 

20 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

4 
Розрахунки, лабораторні та 
дослідження з 
використанням комп’ютера 

28 щотижнево 
Усне та письмове 

(тестове)  
опитування 

Всього 98 - - 
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6. ДСанПіН 2.2.4-171-10.  «Гігієнічні  вимоги  до  води  питної, призначеної 
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травня 2010 року). 
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хозяйство  Крыма:  история  развития,  современное  состояние: Монография. 
– Симферополь: Доля, 2003. – 80 с. 
13. Беккер  А.А.,  Агаев  Т.Б.  Охрана  и  контроль  загрязнения  природной 
среды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 288 с.  
14. Білявський  Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: 
Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 408 с. 
15. Вишневський  В.І.  Річки  і  водойми  України. Стан і використання.  –К.: 
Віпол, 2000. – 376 с. 
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17. Гопченко Е.Д., Гушля А.В.  Гидрология с основами мелиорации.  –  Л.: 
Гидрометеоиздат, 1989. – 304 с. 
18. Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирничный В.В.  Методика оптимизации 
природной среды обитания: Монография. – К.: Либідь, 1992. – 528 с. 
19. Горєв  Л.М. Основи моделювання в гідроекології: Підручник. – К.: 
Либідь, 1996. – 336 с. 
20. Игошин Н.И. Проблемы восстановления и охраны малых рек и 
водоёмов. Гидроэкологические аспекты: Учебное пособие.  –Харьков: Бурун 
Книга, 2009. – 240 с. 
 



Додаткова 
1. Іваненко  О.Г.  Автоматизовані  методи  обчислення  добового  стоку  в 
гідростворах річок: Навчальний посібник. – Одеса: ТЕС, 1998. – 60 с. 
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ОГЭКУ, 2006. – 246 с. 
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Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 292 с. 
 
8. Контроль і оцінка результатів навчання 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
даної дисципліни є: опитування, захист теми, тестування, перевірка 
конспектів, захист рефератів, презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень, виступи з доповідями на наукових заходах, залік. Формами 
поточного контролю є тестові електронні завдання згідно змістовних 
розділів, а підсумкового контролю – залік. Розподіл балів між формами 
організації навчального процесу і видами контрольних заходів: поточний 
контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за 
результатами практичних та семінарських занять – 70 балів, підсумковий 
контроль (залік у формі електронних тестових завдань) – 30 балів.  
 
9. Політика навчальної дисципліни 

Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, 
відвідування лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні  
дискусійних тем, своєчасність виконя самостійної роботи, заохочення 
студентів до науково-дослідної роботи. 
 


