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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета Мета вивчення навчальної дисципліни - формування у ма-

гістрів систематичних знань в галузі сучасних математичних 
моделей з розрахунків і прогнозів гідрологічних характерис-
тик річок, озер та водосховищ. Дисципліна «Сучасні мате-
матичні моделі в гідрологічних розрахунках та прогнозах» 
вимагає глибоких та багатогранних знань стосовно законо-
мірностей формування та розвитку гідрологічних процесів, 
вміння застосовувати ці знання при залученні моделей сто-
кових процесів для подальшого пристосування цих моделей 
для розрахунків і прогнозів майбутнього стану водних 
об’єктів. 

Компетентність К20. Набуття теоретичних знань та сучасних уявлень про 
принципи математичного моделювання гідрологічних про-
цесів, критеріїв оцінки для можливого використання мате-
матичних моделей в гідрології (для різних фізико-
географічних умов та при сучасних змінах гідрометеороло-
гічного режиму). 

Результат 
навчання 

ПР21. Вміти реалізовувати нові методичні підходи та моделі 
щодо дослідження гідрологічного стоку річок; використову-
вати математичні моделі з гідрологічних прогнозів для рі-
чок, що знаходяться у різних фізико-географічних умовах, 
адаптувати результати до можливих антропогенних змін та 
регіонального клімату. 

Базові знання Основні принципи математичного моделювання для розра-
хунків і прогнозів стоку рівнинних та гірських річок, крите-
рії оцінки для можливого використання математичної моде-
лі в різних фізико-географічних умовах та при сучасних 
змінах гідрометеорологічного режиму, а саме  знання: 

1. принципів і методичних засад побудування розрахун-
кових схем максимального стоку; 
2. сучасних математичних моделей для прогнозування 
стоку рівнинних та гірських річок; 
3. сучасні методи математичної статистики та програму-
вання; 
4. критеріїв оцінки для можливого використання мате-
матичної моделі в різних фізико-географічних умовах та 
при сучасних змінах гідрометеорологічного режиму; 
5. основ математичного моделювання, що використову-
ються за кордоном та в оперативній практиці Всесвітньої 
метеорологічної організації (ВМО). 

Базові вміння Ставити математичну задачу, оброблювати і систематизува-
ти вихідну інформацію, визначати та описувати параметри 
обраної математичної моделі, виконувати аналіз результатів 
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відповідно до існуючих критеріїв оцінки та адаптувати їх до 
сучасного стану водності річок, а саме: 

1. вирішувати питання нормування розрахункових хара-
ктеристик  на основі статистичної обробки гідрометеорологі-
чної інформації; 

2. виявляти причину та характер надзвичайних природ-
них (НЯ і СГЯ) і антропогенних ситуацій, а також  негатив-
них наслідків, пов’язаних  з особливостями гідрологічного 
режиму річок; 

3. здійснювати нормування та прогнозування гідрологі-
чного режиму водних об’єктів для побудови систем та спо-
руд захисту населення та виробництва; 

4. обирати ту математичну модель для прогнозу водного 
режиму річок, яка відповідає меті та наявності вихідних да-
них; 

5. здійснювати відповідну методологію дослідження різ-
них видів гідрологічних небезпек для побудови системи за-
хисту від затоплення територій при загрозі виникнення ката-
строфічних повеней і паводків; 

6. співставляти різні та обирати для використання мате-
матичні гідрологічні моделі, враховуючи рекомендації ВМО. 

Базові навички 1. Вміти реалізовувати нові методичні підходи та моделі 
щодо дослідження гідрологічного стоку річок, визначати та 
описувати параметри обраної математичної моделі, викону-
вати аналіз результатів відповідно до існуючих критеріїв 
оцінки та адаптувати їх до можливих антропогенних змін 
умов формування стоку та змін глобального і регіонального 
клімату. 
2. Набуття теоретичних знань та сучасних уявлень про 
принципи математичного моделювання гідрологічних про-
цесів, критеріїв оцінки для можливого використання мате-
матичних моделей в гідрології (для різних фізико-
географічних умов та при сучасних змінах гідрометеоро-
логічного режиму). 

Пов’язані 
силлабуси 

немає 

Попередня 
дисципліна 

Спеціальні розділи теорії максимального стоку, довгостро-
кові гідрологічні прогнози 

Наступна 
дисципліна 

- 

Кількість годин лекції: 2 сем - 30 год, 3 сем – 14 год    
практичні заняття: 2 сем - 30 год, 3 сем – 14 год   
лабораторні заняття: -  
семінарські заняття: -  
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самостійна робота студентів: 2 сем - 60 год, 3 сем – 32 год  
 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Лекційні модулі 

Код Назва модуля та тем Кількість годин 
аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Математичні моделі для нормування розрахункових ха-
рактеристик максимального стоку паводків і водопіль 
Тема 1. Математичні моделі максимального стоку, засно-
вані на геометричній схематизації гідрографів стоку. 
Тема 2. Редукційні формули.  
Тема 3. Об’ємні формули. 
Тема 4. Формули максимального стоку, засновані на теорії 
ізохрон.  
Тема 5.  Операторна модель формування максимального 
стоку паводків і водопіль. 

 
 
4 
 
5 
 
6 

 
 
 

12,5 
 

ЗМ-Л2 Загальні основи математичного моделювання у гідроло-
гічних прогнозах. Сучасні математичні моделі  коротко-
строкових гідрологічних прогнозів. 
 
Тема 1. Моделювання гідрологічних процесів. Види мо-
делей стоку, їх типізація і схематична класифікація.  
Принцип вибору моделей. 
Основні етапи розвитку математичного моделювання у гід-
рологічних прогнозах. 
Методи статистичного аналізу для різних цілей гідрологі-
чних розрахунків і прогнозів. Математичні моделі, що вико-
ристовуються у зарубіжній практиці ВМО. 
 
Тема 2. Моделі типу «чорного ящика» (системний під-
хід). 
Тема 3. Концептуальні моделі. Математичні моделі ко-
роткострокових прогнозів гідрографу дощового та тало-
дощового стоку річок. 
Модель Гідрометцентру колишнього СРСР. 
Модель В.І.Кореня і В.О.Бєльчикова. 
Модель для прогнозу дощового стоку гірських річок. 
Модель  тало-дощового стоку гірських річок (автор 
Ю.М.Денисов). 
Модель для прогнозу тало-дощового стоку в гірських ба-
сейна «Слой-3». 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
2 
 
9 

 
 

12,5 

 Разом 2 семестр: 30 25 
ЗМ-Л3 Сучасні математичні моделі в довгострокових гідроло-

гічних прогнозах, інші види моделей. Зарубіжні матема-
тичні моделі. 
 
Тема 4. Математичні моделі в довгострокових гідроло-
гічних прогнозах весняного водопілля рівнинних річок. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

10 
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Модель „Слой-2”  (автор М.М.Сосєдко). 
Просторовий метод довгострокових прогнозів характерис-
тик весняного водопілля рівнинних річок при використанні 
математичного апарату дискримінантного аналізу. Прогно-
зи строків проходження водопілля. 
Автоматизація процесу оперативного прогнозування при 
використанні комп’ютерного комплексу. 
 
Тема 5. Математичні моделі, що використовуються у 
зарубіжній практиці ВМО. 
Модель Сакраменто. 
Резервуарна модель (танк-модель).  
Стенфордская модель (автори Н.Г.Крауфорд і Р.К.Лінслей). 
Модель Д.Доуді і О’Доннела. 
Модель Шеньси. 
Модель Д.Є.Неша. 
Тема 6. Гідродинамічні (фізико-математичні) моделі. 
Європейська ггідрологічна  система (ЄГС). 
Модель Датського гідравлічного інституту «Майк-11». 
Тема 7. Динаміко-стохастичне моделювання гідрологі-
чних рядів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
2 
 
2 

 

 Разом 3 семестр: 14 10 
Разом: 44 35 

Консультації:  
 

1.Овчарук Валерія Анатоліївна, понеділок-четвер, об 12.20, ауд.316 
2.Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, понеділок-четвер, об 12.20, ауд.316 
 
2.2. Практичні модулі 

Код Назва модуля та тем Кількість годин 
аудиторні СРС 

ЗМ-П1 Розробка спрощеної структури і параметрів формули 
швидкості руслового добігання. 
Робота 1. Розробка спрощеної структури формули швидко-
сті руслового добігання.  
Робота 2. Визначення параметрів формули швидкості рус-
лового добігання. 

 
7 
 
8 

 
3,5 

 
4 
 

ЗМ-П2 Математичні  моделі для прогнозу гідрографу весняного 
водопілля рівнинних і гірських річок  
Робота 3.  Складання блок-схеми математичної моделі Гід-
рометцентру для прогнозу гідрографу весняного водопілля 
рівнинних річок. Опис параметрів моделі. 
Робота 4.  Складання блок-схеми моделі В.І.Кореня і 
В.О.Бєльчикова. Опис параметрів моделі 
Робота 5.  Складання блок-схеми математичної моделі для 
прогнозу гідрографу весняного водопілля гірських річок 
(модель  САРНДГМІ, автор Ю.М. Денисов). Опис парамет-
рів моделі. 

 
 
5 
 
 
5 
 
3 
 
2 

 
 

2,5 
 
 

2,5 
 

1,5 
 

1,0 



7 
 

Робота 5.  Складання блок-схеми моделі Слой - 3. Опис па-
раметрів моделі 

Іспит   20 
 Разом за 2 семестр: 30 35 
ЗМ-П3 Реалізація моделі довгострокових територіальних про-

гнозів максимальних витрат води весняного водопілля 
при використанні комп’ютерного комплексу 
„Прип’ять” (розрахунки ведуться на ПЕОМ). 
1. Аналіз  вихідної гідрометеорологічної інформації та 
складання бази вихідних даних. 
2. Складання прогнозу максимальних витрат води та шарів 
стоку водопілля, строків проходження водопілля за мо-
деллю по комп’ютерній програмі „Прип’ять”, інших річок 
України.  
Визначення забезпеченості прогнозних величин у багаторі-
чному розрізі.   
3. Побудова на комп’ютері карт очікуваних величин та їх 
забезпеченості.  
4. Оцінка прогнозу максимальних витрат  води. 

 
 
 

14 

 
 
 
7 

    
Залік   15 
 Разом за 3 семестр: 14 22 

Разом: 44 57 
Консультації: 

1. Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, понеділок-четвер, об 12.20, ауд.316 
2. Гопченко Євген Дмитрович, вівторок і четвер, 12.20,  ауд.314 

 
2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи 

Код 
модуля Завдання на СРС та контрольні заходи 

Кількість 
годин 

Строк 
проведення, 

тижні 
ЗМ-Л1 • Підготовка до лекційних занять  

• Назва контрольного заходу (КР-1) 
(“обов”язковий”) 

7,5 
5 

1-15 
14 
 

ЗМ-П1 Підготовка до практичних занять; 
- УО під час захисту практичних робіт (обов’язково) 

9 1-15 

ЗМ-Л2 • Підготовка до лекційних занять 
• Назва контрольного заходу (КР-2) 

(“обов”язковий”) 

7,5 
5 

1-15 
15 

ЗМ-П2 Підготовка до практичних занять; 
- УО під час захисту практичних робіт (обов’язково) 

6 1-15 

 Підготовка до іспиту 20  
 Разом: 60  

ЗМ-Л3 • Підготовка до лекційних занять 
• Назва контрольного заходу (КР-3) 

(“обов”язковий”) 

5 
5 

1-7 
7 
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ЗМ-П3 Підготовка до практичних занять; 

- УО під час захисту практичних робіт (обов’язково) 
7 1-7 

 Підготовка до заліку 15  
Разом: 32  

 
               Методика проведення та  оцінювання контрольних заходів. 
 
        На оцінку трьох теоретичних модулів ЗМ-Л1, ЗМ-Л2,ЗМ-Л3 та трьох прак-
тичних – ЗМ-П1, ЗМ-П2, ЗМ-П3 завдань відводиться 75 балів. По 15 балів на 
кожен теоретичний модуль (30 балів у 2 сем. і 15 балів у 3 сем.) і по 10 балів – 
на практичний (20 балів у 2 сем. і 10 балів у 3 сем.).   
       1. Методика проведення  та оцінювання контрольного заходу ЗМ-Л1 та ЗМ-
Л2.   На самостійну роботу ЗМ-Л1 та ЗМ-Л2 відводиться по 12,5 годин. Всього 
на оцінку контрольної роботи ЗМ-Л1 та ЗМ-Л2 відводиться по 15 балів. 
       2. Методика проведення та оцінювання  контрольних  заходів  ЗМ-П1, ЗМ-
П2 та ЗМ-П3, полягає в усному опитуванні студентів за матеріалами практич-
них занять. На оцінку УО  практичних  модулів відводиться по 10 балів у кож-
ному модулі, відповідно. Методика проведення та оцінювання контрольних за-
ходів ЗМ-П1, ЗМ-П2, ЗМ-П3 полягає в оцінюванні активності студента на прак-
тичних заняттях, правильності виконаних розрахунків, умінні студента узага-
льнювати результати розрахунків, повноті відповідей на запитання. 

3.  Методика проведення  та оцінювання контрольного заходу ЗМ-Л3.    На 
самостійну роботу ЗМ-Л2 відводиться 10 годин. Всього на оцінку контрольної 
роботи ЗМ-Л3 відводиться 15 балів. 
        По кожному модулю ЗМ-Л контрольна робота складається із 15 тестових 
питань за темами змістовного модуля.  Кожен тест у контрольній роботі оці-
нюється  в 1 бал. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями. 

4. Поточний контроль роботи студента у вигляді контрольних робіт та УО  
заноситься у інтегральну відомість і сума балів, яку отримав студент за всіма 
змістовними модулями формують кількісну оцінку.  Підсумкова оцінка  виста-
вляється як середня сума балів підсумкового контролю і іспиту (у 2-му семест-
рі).  

У 3-му семестрі дисципліна закінчується заліком, тому  підсумкова оцінка  
розраховується за формулою  

        
В = 0,75 × ОЗ + 0,25 × ОЗКР; 

 
В≥ 60 % – зарах, В< 60 % – незарах, 

де  ОЗ – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) за змістовни-
ми модулями; 
ОЗКР – кількісна оцінка (у відсотках від максимально можливої) залікової 
контрольної роботи. 
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5. Умови допуску до іспиту та до заліку (у балах, окремо): більше 10 балів за 
практичну частину (для іспиту, 2 сем.); та  більше 7,5 балів за теоретичну час-
тину, а також більше 5 балів за практичну частину (для заліку у 3 сем.) 

6. Контрольна робота на іспиті у 2-му семестрі складається із 30 тестових 
питань за всіма темами.  Кожен тест у контрольній роботі оцінюється  в 1 бал. 
Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями.  

Залікова контрольна робота у 3му семестрі складається із 15 тестових пи-
тань.  Кожен тест у контрольній роботі оцінюється  в 1 бал. Загальна оцінка 
підраховується за вірними відповідями.  

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

3.1. Модуль ЗМ-Л1 «Математичні моделі для нормування розрахункових 
характеристик максимального стоку паводків і водопіль». 
3.1.1. Вивчити головні фактори формування паводкового стоку. Мати уявлення 
про різні типи формування водопіль і паводків. Знати принципи моделювання 
розрахункових схем максимального стоку. Знати базові рівняння в геометрич-
них моделях гідрографів стоку. Мати уявлення про спрощення розрахункових 
формул, заснованих на геометричних моделях паводків і водопіль. Володіти 
навичками створювання редукційних формул. Моделювання науково-
методичних підходів до урахування русло-заплавного зарегулювання паводків 
(водопіль). Обґрунтування структури об’ємних формул. Володіти знаннями з 
області статистичних методів і їх використання на практиці. 

 
3.1.2. Питання для самоперевірки 

 
№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

1 Типи математичних моделей, які є основою для обґрунту-
вання розрахункових характеристик максимального стоку 
річок 

[1] стор. 318-319 
 

2 Формули максимального стоку, які використовуються для 
розрахунку характеристик паводків і водопіль. 

[1] стор. 342-344 

3 Математичні моделі, засновані на геометричних схематиза-
ціях гідрографів паводків і водопіль 

[1] стор. 338-363 
 

4 Редукційні формули  [1] стор. 358-362 
5 Об’ємні формули  [1] стор. 363-367 
6 Математичні моделі, засновані на теорії руслових ізохрон  [10] стор. 376-382 
7 Розгорнута структура руслових ізохрон [1] стор. 355-358 
8 Диференціальне рівняння формування паводків (в редукції 

А.М. Бефані) 
[1] стор. 368-369  

9 Інтегрування диференціального рівняння стоку: [1] стор. 369-387 
10 Структура формул максимальногостоку (tр < Т0) [1] стор. 350-355 
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11 Структура формул максимальногостоку (tр > Т0) [1] стор.355-358 
12 Операторна структура формул максимального току [1] стор. 387-392 
13 Врахування русло-заплавного регулювання паводків і водо-

піль 
[1] стор. 348 

14 Базова структура формули максимального стоку дощових 
паводків згідно СНіП 2.01.14-83. 

[1] стор. 413-417 

15 Базова структура формули максимального стоку весняних 
водопіль згідно СНіП 2.01.14-83 

[1] стор. 417-422 

 
 
 

3.2. Модуль ЗМ-Л2 «Загальні основи математичного моделювання у гідро-
логічних прогнозах. Сучасні математичні моделі  короткострокових гідро-
логічних прогнозів». 
3.2.1. Уявити суть поняття математичного моделювання та основні принципи 
математичного моделювання у гідрологічних прогнозах. Задачі успішного ви-
користання сучасних методів прогнозування річкового стоку. Характеристика 
різного виду і класу моделей і задачі, що вони вирішують. Знати принципи ви-
бору моделей. Дослідити основні етапи розвитку математичного моделювання 
у гідрологічній науки як процесу наукового пізнання. Основні теоретичні по-
ложення в моделях короткострокових прогнозів гідрографів талого та тало-
дощового стоку на рівнинних і гірських річках. Методи ідентифікації парамет-
рів моделей для розрахунку і прогнозу гідрографів стоку річок. 

 
3.2.2. Питання для самоперевірки 

 
№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

1 Умови успішного виконання гідропрогностичних задач. Принцип 
вибору моделей.  

[3] стор. 78-79 

2 Основні етапи розвитку математичного моделювання у гідрологіч-
них прогнозах. 

[3] стор. 81-85 

3 Що розуміють під математичним моделюванням? 
Види моделей стоку, їх типізація і схематична класифікація. 

[3] стор.75-78 

4 Математичні детерміністичні моделі із зосередженими та розпо-
діленими параметрами 

[3] стор. 75-78 

5 Наведіть приклади математичних моделей, які використовуються 
в оперативній гідропрогностичній практиці. 

 [3] стор. 81-85 
 

6 Особливості моделей «чорного ящика» [3] стор. 87-88 
7 Які моделі відносяться до концептуальних? [3] стор. 79 

8 Основні етапи надходження води на водозбір, стоку та формуван-
ня гідрографа весняного водопілля в моделі Гідрометцентру. 

[3] стор. 90-98 

9 Методи розрахунку інтенсивності сніготанення та водовіддачі 
снігового покриву в прогностичних математичних моделях. 

[3] стор. 94-98,   
124, 138-139 
 

10 Визначення втрат води в математичних моделях для прогнозу ве-
сняного водопілля рівнинних річок.  

[3] стор. 98-
100,124-127,139-
140    
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11 Основні етапи потрапляння води на водозбір, стоку та прогнозу 
гідрографу весняного водопілля в моделі В.І.Корня і 
В.О.Бельчикова. 

[3] стор. 99-106   

12 Розрахунок поверхневого стоку з лісової і польової частин басей-
ну при формуванні  та прогнозі весняного водопілля в математич-
ній моделі В.І.Корня і В.О.Бельчикова. 

[3] стор. 99-106 

13 Як виконується визначення параметрів моделей формування сто-
ку рівнинних річок? 

[3] стор. 95-98, 104-
106 

14 Основні етапи потрапляння води на водозбір, стоку та прогнозу 
гідрографу весняно-літнього водопілля гірської річки в моделі 
САРНДГМІ (автор Ю.М.Денисов). 

[3] стор. 110-119    

15 Як виконується визначення параметрів моделей формування сто-
ку гірських річок? 

[3] стор. 118-119 

 
 

3.3. Модуль ЗМ-Л3 «Сучасні математичні моделі в довгострокових гідро-
логічних прогнозах, інші види моделей». 

3.3.1. Уявити фізичні та теоретичні основи довгострокових прогнозів, що пок-
ладені в основу математичних моделей для прогнозу шарів стоку, максималь-
них витрат води весняного водопілля на рівнинних річках. Вивчити основи 
дискримінантного аналізу при діагнозуванні типу водності весняного водо-
пілля. Основні наукові положення територіального методу прогнозу характери-
стик весняного водопілля рівнинних річок. Методи встановлення ймовірнісних 
оцінок прогнозних характеристик. Просторові форми представлення прогнос-
тичної інформації. Принципи роботи при автоматизації випуску оперативного 
прогнозування характеристик весняного водопілля річок. Критерії оцінки про-
гнозів і адаптація результатів в умовах змін клімату і антропогенного впливу на 
стік річок. 

Звернути увагу на математичні моделі, що використовуються у зарубіж-
ній практиці ВМО. Основи гідродинамічних (фізико-математичних) моделей.  
Стохастичне моделювання гідрологічних рядів. Теоретичні основи динаміко-
стохастичного моделювання (модель Л.С.Кучмента). 

 
 
3.3.2. Питання для самоперевірки 
 

№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 
1 Основні етапи прогнозу шарів стоку весняного водопілля в 

моделі «Слой-2». 
[3] стор. 120-129    

2 Науково-методична основа територіального довгострокового 
прогнозу шарів стоку весняного водопілля рівнинних річок. 

[3] стор. 130-134 
 

3 Науково-методична основа територіального довгострокового 
прогнозу максимальних витрат води весняного водопілля рі-
внинних річок. 

[3] стор. 130-134 
 

4 Визначення типу весни при довгостроковому прогнозі харак-
теристик весняного водопілля для рівнинних річок в моделі 

[3] стор. 130-142 
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«Прип’ять». 
5 Визначення кількості води, яка формує весняне водопілля на 

рівнинних водозборах в методах довгострокових прогнозів 
характеристик весняного водопілля рівнинних річок 

[3] стор. 130-142 
 

6 Визначення показників зволоженості і величини глибини 
промерзання ґрунтів  в математичних моделях для територі-
альних довгострокових прогнозів характеристик весняного 
водопілля рівнинних річок. 

[3] стор. 130-142 
 

7 Основні етапи прогнозу максимальних витрат води весняно-
го водопілля в математичній моделі «Прип’ять». 

[3] стор.134-142 
 

8 Метод визначення забезпеченості очікуваних величин при 
прогнозі характеристик весняного водопілля. 

[3] стор.134-142 
 
 

9 Форма представлення очікуваних характеристик весняного 
водопілля в методах просторових довгострокових прогнозів. 

[3] стор.133, 142 
 

10 Основи методу фонових прогнозів дат проходження весня-
ного водопілля на рівнинних річках. 

[3] стор. 143-155 
   

11 Яким чином визначити прогнозну величину шару стоку чи 
максимальної витрати води рівнинної річки по карта-схемах 
розподілу їх прогнозних модульних коефіцієнтів? 

[3] стор.142  
 

12 Які основні блоки математичних моделей зарубіжних 
авторів для прогнозування гідрографа дощового стоку? 

[3] стор.157-166 
 

13 Які моделі відносяться до гідродинамічних (фізико-
математичних)?  

[3] стор.166-171 
 

14 Стохастичне моделювання гідрологічних рядів – в чому 
воно полягає? 

[3] стор.173-176 
 

15 Які основні принципи покладено до динаміко-
стохастичного моделювання (модель Л.С.Кучмента)? 

[3] стор.176-183 
 

 
 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО 
ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л1. 
 
№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

1 Головні фактори формування паводкового стоку [1] стор. 318-319 
2 Види втрат на схилах водозборів [1] стор. 318-319 
3 Рівняння водного балансу для випадку поверхневого (зливо-

вого) стоку 
[1] стор. 320 

4 Інтегрування диференціального рівняння поверхневого схи-
лового стоку 

[1] стор. 321-322 

5 Максимальні витрати води і модулі поверхневого стоку при 
tсх < Т 

[1] стор. 323-324 

6 Максимальні витрати води і модулі поверхневого стоку при 
tсх > Т 

[1] стор. 323-324 

7 Гідрографи поверхневого «підвішеного» стоку  [1] стор. 326-328 



13 
 

8 Рівняння водного балансу для випадку контактного (поверх-
невого підпертого) стоку 

[1] стор. 329-330 

9 Диференційне рівняння контактного схилового стоку  [1] стор. 330-331 

10 Інтегрування диференційного рівняння контактного схило-
вого стоку  

[1] стор. 331 

11 Максимальні витрати води і модулі контактного схилового 
стоку при tсх < Т 

[1] стор. 331 

12 Максимальні витрати води і модулі контактного схилового 
стоку при tсх > Т 

[1] стор. 331 

13 Загальна схема формування максимального по руслових 
системах(при tр < Т0). 

[3] стор. 10-14 

14 Загальна схема формування мксимального стоку по руслових 
системах  (при tр >Т0).  

[3] стор. 16-19 

15 Інтегрування диференціального рівняння підповерхневого 
дренажного схилового стоку 

[1] стор. 332-334 

16 Максимальні витрати води і модулі поверхневого підповерх-
невого дренажного стоку при tсх < Т 

[1] стор. 335-336 

17 Максимальні витрати води і модулі поверхневого підповерх-
невого дренажного стоку при tсх > Т 

[1] стор. 335-336 

18 Основи теорії контактного стоку [1] стор. 329-331 
19 Поняття про повний та неповний типи схилового стоку [1] стор. 349-350 
20 Емпіричні моделі редукційного типу. [3] стор. 21-24 
21 Розгорнута модель розвиненого стоку (tp=5; T0=7). [1] стор. 10-14 
22 Структура формул максимального стоку, заснованих на тео-

рії руслових ізохрон 
[3] стор. 387-392, 
[1] стор. 50-55 

 Базові структури, зосновані на геометричній схематизації гі-
дрографів 

[1] стор. 47-50 

23 Розгорнута модель уповільненого стоку (tp=7; T0=5). [1] стор. 16-20 
24 Коефіцієнти трансформації під впливом руслового добігання 

(фізичні властивості). 
[1] стор. 54-55 

25 Коефіцієнти трансформації під озер та водосховищ руслово-
го типу 

[1] стор. 54-57 

26 Модель схилового припливу. [1] стор. 47 
27 Коефіцієнт загальної редукції і його складові. [1] стор. 20-22 
28 Зв’язок між структурами формул операторного типу і гра-

ничної інтенсивності. 
[1] стор. 60-62 

29 Нормативні документи з розрахунків максимального стоку 
паводків 

[1] стор. 64-68 

30 Нормативні документи з розрахунків максимального стоку 
весняних водопіль 

[1] стор. 68-70 

 
Питання по модулю ЗМ-П1 

 
1.  У чому відмінності швидкості течій, що вимірюються на гідростворах рі-

чок, від швидкості переміщення паводкових і повеневих хвиль? 
2. У чому особливості динаміки швидкості течії на річках із заплавами? 
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3. Яким чином шорсткість русел і заплав впливають на швидкість потоку? 
4. Чи можливо у формулі швидкості течії замість глибини потоку використо-

вувати витрати води? 
5.  У чому особливості переміщення паводкових хвиль по каналах і по приро-

дних руслах річок?  
 
4.2 Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л2. 

 
 
№                    Тестові завдання Основна 

література, 
сторінки 

1 Закінчить визначення: «Математичною моделлю називається сукуп-
ність математичних і логічних процедур або співвідношень, які …». 

[3] стор.75 

2 Закінчить твердження: «В детерміністичних моделях стоку викорис-
товуються методи…» 

[3] стор.75-76 

3 При класифікації математичних моделей для гідрологічних прогнозів 
за змістом розрізняють які моделі? 

[3] стор.75 

4 Відповідно до класифікації математичних моделей для гідрологічних 
прогнозів за видом  вихідної гідрометеорологічної інформації та їх 
параметрами розрізняють які моделі? 

[3] стор.75-78 

5 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з зосередженими 
параметрами як враховують стокоутворюючі процеси? 

[3] стор.75-78 

6 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з зосередженими 
параметрами враховують які стокоформуючі чинники? 

[3] стор.75-78 

7 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з розподіленими 
параметрами як враховують стокоутворюючі процеси? 

[3] стор.75-78 

8 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з розподіленими 
параметрами як враховують стокоутворюючі процеси? 

[3] стор.75-78 

9 При визначенні параметрів математичних моделей використовують 
які дані? 

[3] стор.79-81 

10 Параметри гідродинамічних моделей визначаються за якими мето-
дами? 

[3] стор.75-78 

11 Точність розрахунків річкового стоку за математичною моделлю при 
визначенні її параметрів залежить від яких чинників? 

[3] стор.78-79 

12 Як вибрати тип математичної моделі для прогнозування гідрологіч-
них процесів? 

[3] стор.78-79 

13 В моделях типу «чорного ящика» розрахунок гідрографу у замикаю-
чому створі здійснюється за допомогою якого оператора? 

[3] стор. 87-89 

14 Прогнози гідрографу стоку на річках за математичними моделями 
відносяться до якого тупу прогнозів за завчасністю? 

[3] стор. 79 

15 В математичній моделі для прогнозу гідрографа весняного водопілля 
рівнинних річок (модель Гідрометцентру) розрахунок інтенсивності 
сніготанення ведеться при врахуванні яких чинників? 

[3] стор. 90-94 

16 В математичній моделі для прогнозу гідрографа весняного водопілля 
рівнинних річок (модель Гідрометцентру) розрахунок втрат води як 
ведеться? 

[3] стор. 95 

17 В математичній моделі для прогнозу гідрографа стоку рівнинних рі-
чок (В.І. Корня і В.А. Бельчікова) прогнозування як ведеться? 

[3] стор. 99 

18 В математичній моделі для прогнозу гідрографа тало-дощового сто- [3] стор. 101 
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ку рівнинних річок (В.І.Корня і В.А.Бельчікова) розрахунок інтенси-
вності сніготанення ведеться при врахуванні яких чинників?  

19 В математичній моделі для прогнозу гідрографа тало-дощового сто-
ку рівнинних річок (В.І.Корня і В.А.Бельчікова) глибина промерзан-
ня ґрунтів як розраховується? 

[3] стор. 101-
102 

20 В математичній моделі для прогнозу гідрографа для періоду весня-
ного водопілля рівнинних річок (В.І.Корня і В.А.Бельчікова) поверх-
невий стік як розраховують? 

[3] стор. 104-
105 

21 Математична модель формування дощових паводків гірських водоз-
борів відноситься до якого типу моделей? 

[3] стор. 106 

22 Математична модель дощових паводків гірських басейнів дає змогу 
безперервного розрахунку чого? 

[3] стор. 106 

23 В математичній моделі формування дощових паводків гірських во-
дозборів розрахунок втрат  дощової води як ведеться? 

[3] стор. 107-
108 

24 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку на гірсь-
ких басейнах вертикальний градієнт температури повітря як визна-
чається? 

[3] стор. 113 

25 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку гірських 
басейнів температура повітря як визначається? 

[3] стор. 113 

26 Як враховується тип опадів і зона танення снігу по висотних зонах в 
математичній моделі формування весняно-літнього стоку на гірських 
басейнах? 

[3] стор. 113-
114 

27 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку на гірсь-
ких басейнах вихідні дані про водовіддачу зі всього басейну розра-
ховують як суму яких складових? 

[3] стор. 115-
116 

28 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку на гірсь-
ких басейнах розрахунок втрат тало-дощової води як ведеться? 

[3] стор. 116 

29 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля гірських річок «СЛОЙ-3» як враховується над-
ходження води? 

[12] стор. 1-14 

30 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля гірських річок «СЛОЙ-3» формою представ-
лення прогнозних величин є яка форма? 

[12] стор.20 

 
 

 
Питання по модулю ЗМ-П2 

 
1. Перелічите основні блоки в математичній моделі Гідрометцентру для коротко-

строкового прогнозу гідрографу весняного водопілля рівнинних річок. 
2. У чому відмінність різних варіантів моделі Гідрометцентру? 
3. Яку розрахункову модель покладено в розрахунок трансформації водовіддачі в 

гідрограф стоку у замикаючому створі. 
4. Визначення параметрів моделі Гідрометцентру. 
5. Основні особливості матмоделі для прогнозу гідрографу річкового стоку 

В.І.Кореня і В.О.Бєльчикова. 
6. Перелічите основні блоки в математичній моделі для прогнозу гідрографу вес-

няного водопілля гірських річок (модель  САРНДГМІ, автор Ю.М.Денисов).  
7. Як виконується опис параметрів моделі? 

 



16 
 

4.3 Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-Л3. 
 
№                    Тестові завдання Основна 

література, 
сторінки 

1 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля рівнинних річок «СЛОЙ» втрати тало-дощових 
вод як визначаються? 

[3] стор.124-
130 

2 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля рівнинних річок «СЛОЙ» формою представ-
лення прогнозних величин є яка форма? 

[3] стор.130 

3 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» встановлення прогнозних величин як ведеться? 

[3] стор.130-
133 

4 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» при визначенні забезпеченості настання прогнозних ве-
личин у багаторічному розрізі використовується який статистичний 
закон? 

[3] стор.133-
134 

5 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» визначення середньобагаторічного максимального моду-
ля за відсутності стокових спостережень на річках як визначається? 

[3] стор.138-
143 

6 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» оцінка справджуваності прогнозів для невивчених у гід-
рологічному відношенні річок як ведеться? 

[3] стор.137 

7 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять»  завчасність прогнозів чим визначається? 

[3] стор.137 

8 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» формою представлення прогнозних величин є яка фор-
ма? 

[3] стор.137 

9 Модель для прогнозування гідрографу дощового стоку Сакраменто 
описує які процеси формування стоку в басейні? 

[3] стор.157-
160 

10 Швидкість стікання вологи через ґрунтову товщу в моделі Сакраме-
нто варіюється в залежності від яких процесів? 

[3] стор.157-
160 

11 В моделі Д. Доуді, О’Донелла на вході задаються які вихідні дані? [3] стор. 163 
12 В моделі Лічі, Доуді, Бергмана розрахунок трансформації графіка 

водовіддачі в гідрограф стоку проводиться при використанні якої 
лінійної моделі? 

[3] стор. 164-
165 

13 Для яких за площею водозборів призначена модель Лічі, Доуді, Бер-
гмана? 

[3] стор. 164-
165 

14 Для яких географічних районів резервуарна модель (танк-модель), 
що застосовується для моделювання процесу опади – стік, має спро-
щену схему розташування ємностей?      

[3] стор. 160-
162 

15 У Стенфордській моделі формування дощового стоку водозбір умо-
вно ділиться на які регулюючі ємності? 

[3] стор. 162-
163 

16 Математична модель Д.Є.Неша є моделлю якого типу? [3] стор. 165 
17 Для моделі Д.Є.Неша вхідними даними є які? [3] стор. 165 
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18 Європейська гідрологічна  система (ЄГС) – це модель з розподіле-

ними параметрами, яка являє собою яку математичну систему? 
[3] стор. 167-
170 

19 Яке основне рівняння, що описує рух води в зоні насичення (модель 
ЄГС)?  

[3] стор. 167-
170 

20 Модель Руттер (модель ЄГС), що описує процес затримання опадів 
рослинністю, дозволяє що визначати? 

[3] стор. 167-
170 

21 Модель «MIKE 11» – це яка модель?  [3] стор. 170-
172 

22 Головними прогностичними завданнями гідродинамічного модулю 
моделі «MIKE 11» є які? 

[3] стор. 170-
172 

23 Головною вхідною ГІС-інформацією в моделі ТОПКАПІ-ІПММС є 
яка?  

[3] стор. 172-
173 

24 Параметри моделі ТОПКАПІ-ІПММС отримуються для кожного 
елемента сітки водозбору з світових цифрових карт яких елементів? 

[3] стор. 172-
173 

25 Стохастичне моделювання використовується для отримання яких 
статистичних величин? 

[3] стор. 173 

26 У Марковській моделі 1-го порядку величина стоку за будь-який пе-
ріод визначається за даними? 

[3] стор. 174-
175 

27 Для імітації об’ємів якого стоку використовується Марковська мо-
дель 1-го порядку? 

[3] стор. 174-
175 

28 Скільки існує типів одномірних стохастичних моделей, які відно-
сяться до групи ARMA моделей? 

[3] стор. 175-
176 

29 Математична модель Л.С.Кучмента розроблена для прогнозу якого 
виду стоку? 

[3] стор. 176-
183 

30 Л.С.Кучментом показана можливість побудови ансамблевих довго-
строкових прогнозів об’єму та максимальної витрати води весняного 
стоку за допомогою якого апарату математичного моделювання? 

[3] стор. 176-
183 

 
 

Питання по модулю ЗМ-П3 
 

1. За якою схемою виконується довгостроковий прогноз шарів стоку весняного 
водопілля в територіальній моделі при встановленні типу водності весни? 

2. За якою схемою виконується довгостроковий прогноз максимальних витрат во-
ди весняного водопілля в територіальній моделі при встановленні типу воднос-
ті весни? 

3. Як встановити забезпеченість прогнозних величин у багаторічному періоді? 
4. Основні принципи роботи автоматизованого програмного комплексу 

„Прип’ять” для довгострокового прогнозу максимальних витрат води зимових 
паводків рівнинних річок. 

5. Основні принципи роботи автоматизованого програмного комплексу для дов-
гострокового прогнозу максимальних витрат води весняного водопілля рівнин-
них річок в басейні р. Прип’ять.  

6. Яка форма представлення прогнозних характеристик використовується в авто-
матизованих програмних комплексах?  

7. Як оцінити складений прогноз шарів стоку або максимальних витрат води вес-
няного водопілля? 

8. Принципи прогнозу строків початку та проходження максимальних витрат во-
ди весняного водопілля на рівнинних річках? 
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9. Які основні підходи до прогнозів дат початку та проходження максимумів вес-
няних водопіль на річках в методі ОДЕКУ? 

10. Схема складання прогнозів строків початку та проходження максимальних ви-
трат води весняного водопілля в автоматизованому програмному комплексі 
„Прип’ять” 

11. Яка форма представлення прогнозів строків проходження весняного водопілля 
на річках? 

12. Як ведеться оцінка прогнозів строків гідрологічних явищ на річках?  
 

 
4.5. Контрольні завдання до іспиту. 
 

№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 
1 Головні фактори формування паводкового стоку [1] стор. 318-319 
2 Види втрат на схилах водозборів [1] стор. 318-319 
3 Рівняння водного балансу для випадку поверхневого (зливо-

вого) стоку 
[1] стор. 320 

4 Інтегрування диференціального рівняння поверхневого схи-
лового стоку 

[1] стор. 321-322 

5 Максимальні витрати води і модулі поверхневого стоку при 
tсх < Т 

[1] стор. 323-324 

6 Максимальні витрати води і модулі поверхневого стоку при 
tсх > Т 

[1] стор. 323-324 

7 Гідрографи поверхневого «підвішеного» стоку  [1] стор. 326-328 

8 Рівняння водного балансу для випадку контактного (поверх-
невого підпертого) стоку 

[1] стор. 329-330 

9 Диференційне рівняння контактного схилового стоку  [1] стор. 330-331 

10 Інтегрування диференційного рівняння контактного схило-
вого стоку  

[1] стор. 331 

11 Максимальні витрати води і модулі контактного схилового 
стоку при tсх < Т 

[1] стор. 331 

12 Максимальні витрати води і модулі контактного схилового 
стоку при tсх > Т 

[1] стор. 331 

13 Загальна схема формування максимального по руслових 
системах(при tр < Т0). 

[3] стор. 10-14 

14 Загальна схема формування мксимального стоку по руслових 
системах  (при tр >Т0).  

[3] стор. 16-19 

15 Інтегрування диференціального рівняння підповерхневого 
дренажного схилового стоку 

[1] стор. 332-334 

16 Максимальні витрати води і модулі поверхневого підповерх-
невого дренажного стоку при tсх < Т 

[1] стор. 335-336 

17 Максимальні витрати води і модулі поверхневого підповерх-
невого дренажного стоку при tсх > Т 

[1] стор. 335-336 

18 Основи теорії контактного стоку [1] стор. 329-331 
19 Поняття про повний та неповний типи схилового стоку [1] стор. 349-350 
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20 Емпіричні моделі редукційного типу. [3] стор. 21-24 
21 Розгорнута модель розвиненого стоку (tp=5; T0=7). [1] стор. 10-14 
22 Структура формул максимального стоку, заснованих на тео-

рії руслових ізохрон 
[3] стор. 387-392, 
[1] стор. 50-55 

 Базові структури, зосновані на геометричній схематизації гі-
дрографів 

[1] стор. 47-50 

23 Розгорнута модель уповільненого стоку (tp=7; T0=5). [1] стор. 16-20 
24 Коефіцієнти трансформації під впливом руслового добігання 

(фізичні властивості). 
[1] стор. 54-55 

25 Коефіцієнти трансформації під озер та водосховищ руслово-
го типу 

[1] стор. 54-57 

26 Модель схилового припливу. [1] стор. 47 
27 Коефіцієнт загальної редукції і його складові. [1] стор. 20-22 
28 Зв’язок між структурами формул операторного типу і гра-

ничної інтенсивності. 
[1] стор. 60-62 

29 Нормативні документи з розрахунків максимального стоку 
паводків 

[1] стор. 64-68 

30 Нормативні документи з розрахунків максимального стоку 
весняних водопіль 

[1] стор. 68-70 

31 Закінчить визначення: «Математичною моделлю називається су-
купність математичних і логічних процедур або співвідношень, 
які …». 

[3] стор.75 

32 Закінчить твердження: «В детерміністичних моделях стоку вико-
ристовуються методи…» 

[3] стор.75-76 

33 При класифікації математичних моделей для гідрологічних про-
гнозів за змістом розрізняють які моделі? 

[3] стор.75 

34 Відповідно до класифікації математичних моделей для гідрологі-
чних прогнозів за видом  вихідної гідрометеорологічної інформа-
ції та їх параметрами розрізняють які моделі? 

[3] стор.75-78 

35 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з зосередженими 
параметрами як враховують стокоутворюючі процеси? 

[3] стор.75-78 

36 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з зосередженими 
параметрами враховують які стокоформуючі чинники? 

[3] стор.75-78 

37 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з розподіленими 
параметрами як враховують стокоутворюючі процеси? 

[3] стор.75-78 

38 Математичні моделі для гідрологічних прогнозів з розподіленими 
параметрами як враховують стокоутворюючі процеси? 

[3] стор.75-78 

39 При визначенні параметрів математичних моделей використову-
ють які дані? 

[3] стор.79-81 

40 Параметри гідродинамічних моделей визначаються за якими ме-
тодами? 

[3] стор.75-78 

41 Точність розрахунків річкового стоку за математичною моделлю 
при визначенні її параметрів залежить від яких чинників? 

[3] стор.78-79 

42 Як вибрати тип математичної моделі для прогнозування гідроло-
гічних процесів? 

[3] стор.78-79 

43 В моделях типу «чорного ящика» розрахунок гідрографу у зами-
каючому створі здійснюється за допомогою якого оператора? 

[3] стор. 87-89 

44 Прогнози гідрографу стоку на річках за математичними моделями 
відносяться до якого тупу прогнозів за завчасністю? 

[3] стор. 79 
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45 В математичній моделі для прогнозу гідрографа весняного водо-
пілля рівнинних річок (модель Гідрометцентру) розрахунок інтен-
сивності сніготанення ведеться при врахуванні яких чинників? 

[3] стор. 90-94 

46 В математичній моделі для прогнозу гідрографа весняного водо-
пілля рівнинних річок (модель Гідрометцентру) розрахунок втрат 
води як ведеться? 

[3] стор. 95 

47 В математичній моделі для прогнозу гідрографа стоку рівнинних 
річок (В.І. Корня і В.А. Бельчікова) прогнозування як ведеться? 

[3] стор. 99 

48 В математичній моделі для прогнозу гідрографа тало-дощового 
стоку рівнинних річок (В.І.Корня і В.А.Бельчікова) розрахунок 
інтенсивності сніготанення ведеться при врахуванні яких чинни-
ків?  

[3] стор. 101 

49 В математичній моделі для прогнозу гідрографа тало-дощового 
стоку рівнинних річок (В.І.Корня і В.А.Бельчікова) глибина про-
мерзання ґрунтів як розраховується? 

[3] стор. 101-102 

50 В математичній моделі для прогнозу гідрографа для періоду вес-
няного водопілля рівнинних річок (В.І.Корня і В.А.Бельчікова) 
поверхневий стік як розраховують? 

[3] стор. 104-105 

51 Математична модель формування дощових паводків гірських во-
дозборів відноситься до якого типу моделей? 

[3] стор. 106 

52 Математична модель дощових паводків гірських басейнів дає змо-
гу безперервного розрахунку чого? 

[3] стор. 106 

53 В математичній моделі формування дощових паводків гірських 
водозборів розрахунок втрат  дощової води як ведеться? 

[3] стор. 107-108 

54 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку на 
гірських басейнах вертикальний градієнт температури повітря як 
визначається? 

[3] стор. 113 

55 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку гірсь-
ких басейнів температура повітря як визначається? 

[3] стор. 113 

56 Як враховується тип опадів і зона танення снігу по висотних зонах 
в математичній моделі формування весняно-літнього стоку на гір-
ських басейнах? 

[3] стор. 113-114 

57 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку на 
гірських басейнах вихідні дані про водовіддачу зі всього басейну 
розраховують як суму яких складових? 

[3] стор. 115-116 

58 В математичній моделі формування весняно-літнього стоку на 
гірських басейнах розрахунок втрат тало-дощової води як ведеть-
ся? 

[3] стор. 116 

59 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля гірських річок «СЛОЙ-3» як враховується 
надходження води? 

[12] стор. 1-14 

60 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля гірських річок «СЛОЙ-3» формою представ-
лення прогнозних величин є яка форма? 

[12] стор.20 

 
4.6 Тестові завдання до заліку у 3-му семестрі 
№                    Тестові завдання Основна 

література, 
сторінки 

1 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 
весняного водопілля рівнинних річок «СЛОЙ» втрати тало-дощових 

[3] стор.124-
130 
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вод як визначаються? 
2 В математичній моделі для довгострокового прогнозу шарів стоку 

весняного водопілля рівнинних річок «СЛОЙ» формою представ-
лення прогнозних величин є яка форма? 

[3] стор.130 

3 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» встановлення прогнозних величин як ведеться? 

[3] стор.130-
133 

4 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» при визначенні забезпеченості настання прогнозних ве-
личин у багаторічному розрізі використовується який статистичний 
закон? 

[3] стор.133-
134 

5 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» визначення середньобагаторічного максимального моду-
ля за відсутності стокових спостережень на річках як визначається? 

[3] стор.138-
143 

6 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» оцінка справджуваності прогнозів для невивчених у гід-
рологічному відношенні річок як ведеться? 

[3] стор.137 

7 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять»  завчасність прогнозів чим визначається? 

[3] стор.137 

8 В математичному комплексі для довгострокових територіальних 
прогнозів максимальних витрат води  весняного водопілля 
«Прип’ять» формою представлення прогнозних величин є яка фор-
ма? 

[3] стор.137 

9 Модель для прогнозування гідрографу дощового стоку Сакраменто 
описує які процеси формування стоку в басейні? 

[3] стор.157-
160 

10 Швидкість стікання вологи через ґрунтову товщу в моделі Сакраме-
нто варіюється в залежності від яких процесів? 

[3] стор.157-
160 

11 В моделі Д. Доуді, О’Донелла на вході задаються які вихідні дані? [3] стор. 163 
12 В моделі Лічі, Доуді, Бергмана розрахунок трансформації графіка 

водовіддачі в гідрограф стоку проводиться при використанні якої 
лінійної моделі? 

[3] стор. 164-
165 

13 Для яких за площею водозборів призначена модель Лічі, Доуді, Бер-
гмана? 

[3] стор. 164-
165 

14 Для яких географічних районів резервуарна модель (танк-модель), 
що застосовується для моделювання процесу опади – стік, має спро-
щену схему розташування ємностей?      

[3] стор. 160-
162 

15 У Стенфордській моделі формування дощового стоку водозбір умо-
вно ділиться на які регулюючі ємності? 

[3] стор. 162-
163 

16 Математична модель Д.Є.Неша є моделлю якого типу? [3] стор. 165 
17 Для моделі Д.Є.Неша вхідними даними є які? [3] стор. 165 
18 Європейська гідрологічна  система (ЄГС) – це модель з розподіле-

ними параметрами, яка являє собою яку математичну систему? 
[3] стор. 167-
170 

19 Яке основне рівняння, що описує рух води в зоні насичення (модель 
ЄГС)?  

[3] стор. 167-
170 

20 Модель Руттер (модель ЄГС), що описує процес затримання опадів 
рослинністю, дозволяє що визначати? 

[3] стор. 167-
170 

21 Модель «MIKE 11» – це яка модель?  [3] стор. 170-
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172 
22 Головними прогностичними завданнями гідродинамічного модулю 

моделі «MIKE 11» є які? 
[3] стор. 170-
172 

23 Головною вхідною ГІС-інформацією в моделі ТОПКАПІ-ІПММС є 
яка?  

[3] стор. 172-
173 

24 Параметри моделі ТОПКАПІ-ІПММС отримуються для кожного 
елемента сітки водозбору з світових цифрових карт яких елементів? 

[3] стор. 172-
173 

25 Стохастичне моделювання використовується для отримання яких 
статистичних величин? 

[3] стор. 173 

26 У Марковській моделі 1-го порядку величина стоку за будь-який пе-
ріод визначається за даними? 

[3] стор. 174-
175 

27 Для імітації об’ємів якого стоку використовується Марковська мо-
дель 1-го порядку? 

[3] стор. 174-
175 

28 Скільки існує типів одномірних стохастичних моделей, які відно-
сяться до групи ARMA моделей? 

[3] стор. 175-
176 

29 Математична модель Л.С.Кучмента розроблена для прогнозу якого 
виду стоку? 

[3] стор. 176-
183 

30 Л.С.Кучментом показана можливість побудови ансамблевих довго-
строкових прогнозів об’єму та максимальної витрати води весняного 
стоку за допомогою якого апарату математичного моделювання? 

[3] стор. 176-
183 
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1. Методичні вказівки до практичних занять по курсу «Гідрологічні розрахун-

ки». Розробка спрощеної структури і параметрів формули швидкості русло-
вого добігання // Гопченко Є.Д., Деркач Т.В., Одеса, ОГМІ, 1996.16 с. 

2. Методичні вказівки до  практичних занять „Короткострокові прогнози гідро-
графів весняного водопілля” з дисциплін „Розрахунки та прогнози гідрологі-
чних характеристик” для магістрів та „Гідрологічні прогнози” для спеціаліс-
тів ІV курсу напряму підготовки „Гідрометеорологія”, спеціальність „Гідро-
логія та гідрохімія” /Укладачі: Шакірзанова Ж.Р., Погорєлова М.П. Одеса, 
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https://doi.org/10.5194/piahs-383-229-2020


24 
 
3. Методичні вказівки до чергувань з дисципліни «Гідрологічні прогнози» по 

темі: «Керівництво роботи з автоматизованим робочим місцем гідролога-
прогнозиста АРМ-гідро» для студентів ІV-V курсів денної форми навчання 
за спеціальністю “Гідрологія” /    Шакірзанова  Ж.Р.,     Бойко В.М.,      Пого-
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мальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Десна та лівих приток 
Середнього Дніпра (за автоматизованим комп’ютерним комплексом)» для 
студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю “Гідрологія” /  
Шакірзанова Ж.Р.,  Андреєвська Г.М.,  Погорелова М.П.,   Будкіна І.Є. 
Одеса, ОДЕКУ, 2012. 56 с. 

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Сучасні математи-
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V.A., Kichuk N.S. – Odesa, OSENU, 2017. – 60 p., English version   
Translation in English: Ivanchenko A.V. 
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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ЕКОЛОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

Інтегральна відомість №__________  оцінки знань студентів по модулях 

Кафедра Гідрології суші 
Факультет  ГМІ                                         Рік навчання      1                          Група       МЗГ              Семестр      2      

Дисципліна  СММ в гідрологічних розрахунках та прогнозах                                          

Максимальна кількість балів: 50, за теоретичну частину 30, за практичну частину 20 

Прізвище та ініціали викладача __ Овчарук Валерія Анатоліївна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Гопченко Євген Дмитрович  

 

№№ 
 

Прізвище та  
ініціали студента 

Оцінки модульного контролю Інтегральні оцінки 
Теоретична частина Практична частина Теоре-

тична 
частина 

Прак-
тична 

частина 

Загальна 
оцінка 4-х бал. 

система 

За 
шка-
лою 

ECTS 

М1 М2 М3 М4 М1 М2 М3 М4 

бали бали бали бали бали бали бали бали бали % бали % бали % 
 Іванов В.С. 15 15   10 10   30  20      
                  
                  
                  
                  
                  
 
«____»_____________20___ р.                                                                                             Викладач  Овчарук В.А., Шакірзанова Ж. Р._ 
«____»_____________20___ р.                    Завідувач  кафедри ___ Шакірзанова Ж. Р.__________ 
  

 
 

 



 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  ЕКОЛОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

Інтегральна відомість №__________  оцінки знань студентів по модулях 

Кафедра Гідрології суші 
Факультет  ГМІ                                        Рік навчання      2                          Група       МЗГ              Семестр      1      

Дисципліна  СММ   в гідрологічних розрахунках та прогнозах                     

Максимальна кількість балів: 35, за теоретичну частину 15, за практичну частину 10, ОКР* 15 

Прізвище та ініціали викладача ____ Шакірзанова Жаннетта Рашидівна _________________________ 

 

№№ 
 

Прізвище та  
ініціали студента 

Оцінки модульного контролю Інтегральні оцінки 
Теоретична частина Практична частина Теоре-

тична 
частина 

Прак-
тична 

частина 
ОКР  В* 2-х бал. 

система 

За 
шка-
лою 

ECTS 

М1 М2 М3 М4 М1 ІЗ М3 М4 

бали бали бали бали  бали бали  бали бали  бали % бали % бали % бали % 
 Іванов В.С. 15    10    15  20  15      
                    
                    
                    
                    
                    
* В = 0,75×ОЗ + 0,25×ОКР, де В – інтегральна оцінка поточної роботи студента по дисципліні; ОЗ – оцінка роботи студента за змістовними 
модулями, ОКР – оцінка залікової контрольної роботи; В, ОЗ, ОКР – у відсотках. 
 
«____»_____________20___ р.                                                                                             Викладач ___ Шакірзанова Ж. Р.__________ 
«____»_____________20___ р.                 Завідувач  кафедри ___ Шакірзанова Ж. Р.__________ 
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