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Пояснювальна записка 

Програма вступного випробування з гідрології орієнтована на 

підготовку молодших спеціалістів до вступу за ступенем «Бакалавр» 

спеціальності 103 «Науки про Землю», освітньої програми «Гідрологія». 

Вона відповідає змісту програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Молодший спеціаліст», охоплює в повному обсязі основні категорії та 

поняття з курсу гідрології. Питання програми передбачають з’ясування 

глибини засвоєних абітурієнтом знань, формування гуманістичного 

світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, 

набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної 

поведінки в ньому. 

 Вступне випробування з гідрології має на меті перевірку засвоєння 

теоретичних знань. Вступники мають продемонструвати здатність вільного 

володіння понятійно-термінологічним апаратом з  курсу гідрологія, знання 

про будову річки та її басейн, водні об’єкти материків Земної кулі, а також 

річки України.   

 Вступне випробування з гідрології включає питання з основних 

професійно-орієнтованих дисциплін. Завдання відповідають кваліфікаційним 

вимогам до фахівця, підготовленого відповідно до спеціальності 103 «Науки 

про Землю», освітньої програми «Гідрологія». 
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Тематичний виклад змісту 

Загальна географія  

Гідросфера 

Загальна кількість води на Землі, її розподіл між частинами гідросфери. 

Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Шкала 

глибин, визначення глибин океанів і морів. Острови в океані. Властивості вод 

Світового океану. Рухи води в Світовому океані. Життя в океанах і морях. 

Багатства вод Світового океану. Океан та людина. 

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн 

річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й 

найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і 

робота річок. Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних 

улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Болота, 

особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки: ставки, 

водосховища, канали. Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. 

Особливості утворення і поширення льодовиків. Багаторічна мерзлота – 

підземне зледеніння. Утворення і поширення багаторічної мерзлоти. 

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і 

мінеральні води. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод 

Світового океану і суходолу.  

 

Географія «Материки та океани» 

 

Поверхневі води материків тропічних широт 

 

Африка, Південна Америка, Австралія. Води суходолу. 

Використання водних ресурсів. Екологічні проблеми поверхневих вод.   

  

Материки Північної півкулі 

 

 Північна Америка. Євразія Води суходолу. Використання водних 

ресурсів. Екологічні проблеми поверхневих вод.   

  

Океани. Тихий океан Географічне положення. Острови в Тихому 

океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна. Клімат і води. 

Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану 

на життєдіяльність людей прилеглих материків. 

Атлантичний океан Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і 

води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи 

океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків. 

Індійський океан Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. 

Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. 



Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей на 

прилеглих материках 

Північний Льодовитий океан Географічне положення Північного 

Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень 

океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. 

Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність 

людей прилеглих материків. 

Вплив людини на природу материків та океанів. 

Використання природних багатств материків та океанів Природні 

багатства материків та океанів, їх основні види. Наслідки використання 

ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні 

ландшафти. 

Екологічні проблеми материків та океанів Забруднення 

навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх 

надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних 

проблем. Міжнародні організації з охорони природи. 

 

Географія 

«Україна у світі: природа, населення» 

 

Води суходолу і водні ресурси Склад вод суходолу. Поверхневі води. 

Річки. Будова річкової долини. Основні річкові басейни та системи. Вплив 

рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на 

формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової 

мережі. Річковий стік, витрати води. Озера, їх типи. Болота, їх типи і 

поширення, причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. 

Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх 

раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості. 
 

Географія : регіони та країни  

 

Гідросфера та системи Землі. Запаси води на Землі. Світовий океан та 

його складові.  Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль океанів у 

формуванні гірських порід і рельєфу узбережжя. Вплив атмосферних 

процесів (явищ) на Світовий океан. Роль Світового океану у  формуванні 

глобальних і місцевих систем повітряних потоків у нижніх шарах 

тропосфери. Ресурсний потенціал Світового океану та вплив людства на стан 

океанічних вод, запаси мінеральних, біологічних ресурсів.  Води суходолу, 

чинники їх нерівномірного розподілу на материках та по території України.  

Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу і річкової мережі території. Вплив 

геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. 

Взаємозв’язок клімату і вод суходолу.  

Прісна вода як ресурс і чинник розміщення населення та виробництва. 

Мінеральні й термальні води: поширення, використання. Водозабезпеченість 



регіонів і країн світу. Чинники дефіциту води. Сучасні системи очищення 

води. Опріснення морської води  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

На фаховому випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику 

нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості та 

правильності виконаних завдань.  

Абітурієнт розв’язує 20 тестових завдань. Оцінювання знань 

вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Рівень підготовки вступника  

Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки 

вступника:  

1 рівень (високий): 200–180 балів виставляється вступникам, які в 

повному обсязі виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували 

обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують 

ними при розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність 

аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові 

завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок.  

2 рівень (середній): 179–160 балів виставляється за умови достатньо 

повного виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути  

  



правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні 

уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути 

допущено декілька несуттєвих помилок.  

3 рівень (достатній): 159–140 балів виставляється за знання, які 

продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний 

характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без 

глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що 

вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної 

дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.  

4 рівень (низький): 139–100 балів виставляється за неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не 

знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує 

вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.  

 

 


