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ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ГІДРОЛОГІЯ»
МАГІСТРИ
Основні позиції структурної гідрології щодо кругообігу води на Землі –
формування, переміщення та трансформації водних мас в глобальному
гідрологічному циклі і в різноманітних природних зонах суші та материках.
Розподілення на їх території середніх річних значень складових водного балансу
і типів внутрішньорічного коливання атмосферних опадів, випаровування та
річкового стоку, водних ресурсів і складу води на крупних об’єктах, особливості
їх використання у водному господарстві різних країн. Сучасні уявлення про
глобальний гідрологічний цикл та відомості, що характеризують використання
водних ресурсів річкового стоку.
Руслознавство як наука та її місце в системі наук. Структурна організація
руслових процесів. Структура чинників та класифікацій руслових процесів. Умови
формування річкових русел. Основні положення екологічного руслознавства. Умови
прояву руслових процесів на гірських річках. Методи руслорегулювання річкових
русел. Стійкість русел річок та структура ерозійного показника стійкості. Екологічно
допустимі витрати води та екологічно необхідний стік. Основні положення
гідроморфологічної оцінки екологічного стану річок.
Тактність роботи водосховищ. Залежні та незалежні такти. Визначення
корисного об’єму водосховища при залежних і незалежних тактах. Сезонне
регулювання стоку, методи його розрахунків. Багаторічне регулювання, визначення
об’єму водосховища при багаторічному регулюванні стоку. Методи розрахунків
трансформації паводків водосховищами.
Уявлення про загальні закономірності та причини формування небезпечних
гідрологічних явищ. Сутність методів прогнозування та попередження таких ситуацій.
Уявлення про основні райони поширення небезпечних гідрологічних явищ. Повені та
паводки, причини їх утворення, збитки від повеней, їх види. Лавини, їх види, методи
попередження лавин. Селі, причини їх утворення, види селів. Водна ерозія, її види.
Заходи запобігання ерозії. Небезпечна діяльність підземних вод, підтоплення.
Значення вивчення небезпечних гідрологічних явищ для вирішення господарських
завдань.
Проблеми, завдання і методологія наукових досліджень радіаційного стану
різних складових гідросфери. Умови формування природної радіоактивності
гідросфери, закономірності поширення і режиму радіоізотопів у природних
водних об’єктах як в глобальному, так і регіональному та місцевому масштабах.
Джерела і процеси формування штучної радіоактивності природних вод.
Особливості міграції радіоізотопів, вплив властивостей порід і природних вод на
поглинання і виділення радіоактивних речовин абіотичними компонентами
довкілля. Поняття про захищеність водних об’єктів від радіоактивного
забруднення, вплив радіаційного випромінювання різних видів та різної
інтенсивності на живі організми. Ефективні методи реєстрації та вимірювання
радіоактивності і вмісту радіоізотопів в різних природних середовищах з
використанням
сучасних методичних підходів (методами оцінки впливу
радіоактивних речовин, що знаходяться у воді, на живі організми; способами
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відбору і збереження проб води для різних радіологічних досліджень, в тому
числі і для аналітичних робіт; методами аналізу радіаційних властивостей вод,
їх радіоізотопного складу, реєстрації і вимірювання радіоактивного
випромінювання;
методами
і підходами до оцінки отримуваних
експериментальних результатів, їх обробки і систематизації, а також доведення і
подачі у природоохоронні структури та організації).
Уявлення про поняття мінеральні лікувальні води. Склад мінеральних
лікувальних вод. ознайомити Основні критерії лікувальних властивостей мінеральних
вод. Характеристика мінеральних лікувальних вод за типами (води без специфічних
компонентів, вуглекислі, сірководневі, радонові, йодні та бромні, кременисті, залізисті
та миш’яковісті , з високим вмістом органічних речовин). Регіональні особливоті
поширення мінеральних лікувальних вод на території України. Характеристика умов
формування та поширення підземних термальних вод. Поняття про родовища
мінеральних вод. Проблема забруднення та виснаження підземних мінеральних вод.
Характеристика утворення і накопичення техногенних відходів, їх видові і
галузеві особливості. Характеристика специфічних осадів, що утворюються при
очищенні стічних вод на біологічних очисних спорудах. Склад і властивості
шахтних та рудничних вод, їх утворенням та можливості безпечного збереження
і подальшої утилізації. Можливості щодо запобігання та зменшення негативного
впливу відходів на ґрунти і природні води. Основні напрямами законодавчої і
нормативно-правової діяльності у сфері охорони природи при поводженні з
відходами.
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