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Практична робота №1 

 

Тема: Загальна структура гідрологічної науки та водних об’єктів 

Мета: Опанувати основні терміни, які представляють сферу 

вивчення гідрології, дають уявлення про водні об’єкти та 

їх гідрологічні особливості.  

 

Основні поняття 

Окремі науки про складові частини гідросфери об’єднує в 

собі загальна гідрологія, яка вивчає розподіл та кругообіг води на 

земній кулі, окремі частини гідросфери, взаємозв’язок між ними, 

загальні закономірності гідрологічних явищ і процесів, у 

взаємодії з атмосферою, літосферою і біосферою та на фоні 

господарської діяльності. Гідрологія тісно пов’язана з багатьма 

іншими науками, об’єктами вивчення яких є діяльність води на 

Землі, географічна оболонка, а також екологічні процеси водних 

об’єктів. 

Крім водотоків і водойм, водними об'єктами вважаються 

також частини струмка, річки або каналу, перехідні (транзитні) 

води або ділянки прибережних вод. Тобто, залежно від завдань 

досліджень річка, озеро або канал можуть поділятися на різні 

водні об'єкти. 

Завдання 
1. Використовуючи різні джерела інформації, скласти опис 

структури та основних складових наук загальної гідрології. 

Результати представити у вигляді таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 

Структура та основні складові науки загальної гідрології 

Дисципліни та 

розділи гідрології 

Об’єкт та предмет 

вивчення 

Зв’язок з іншими 

науками 

Гідрогеологія   

Гідрологія суші   

Потамологія   

Лімнологія   

……..   
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2. Використовуючи різні джерела інформації, скласти 

опис водних об’єктів. Результати представити у вигляді табл. 1.2.  

 

Таблиця 1.2  

Опис водних об’єктів 

Вид водного об’єкту Опис Приклади 

Річка   

Струмок   

Море   

Артезіанський басейн   

………   

 
Рекомендована література 

1. ДСТУ 3517-97 Гідрологія суші. Терміни та визначення 

основних понять. Київ : Держстандарт України, 1997. 107 с. 

2. Петровська М. А. Гідроекологічний словник. За ред. проф. І. 

П. Ковальчука. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. 140 с. 

3. Ткаченко Т. Г. Гідрологія: навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2019. 

250 с. 

4. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. 

Загальна гідрологія: підручник. К. : Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 399 с. 

5. Швебс Г. І., Ігошин М. І. Каталог річок і водойм України: 

Навчально-довідковий посібник. Одеса : Астропринт, 2003. 

392 с. 

 
Практична робота №2 

 

Тема: Фізико-географічні та морфометричні характеристики 

річкової мережі 

Мета: Освоїти методику визначення морфометричних 

характеристик річкової мережі 

 

 Основні поняття 

До основних морфометричних характеристик річкової 

мережі відносяться:  
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Довжина річки (Lр) – відстань від витоку до гирла, яка 

вимірюється по фарватеру (лінія найбільших глибин), чи за 

лінією, що проходить по середині річки на рівній відстані між 

двома берегами. На карті довжина річки вимірюється 

курвіметром або циркулем-вимірювачем за усіма меандрами. Для 

цього, за масштабом карти визначають кількість км (м), які 

відповідають одному кроку циркуля, з наступним множенням 

кількості кроків на довжину кроку циркуля-вимірювача за 

масштабом:  

Lр=lnn, (км, м) 

де ln – довжина одного кроку циркуля-вимірювача; n – кількість 

кроків циркуля-вимірювача.  

Сумарна довжина всіх водотоків (ΣL) – довжина головної 

річки, з усіма її правими та лівими притоками (км, м).  

Коефіцієнт звивистості річки (Кзв) відношення довжини 

річки по всіх звивинах до довжини прямої від витоку до гирла:  

Kзв = L/l, 

де L – довжина річки з усіма звивинами; l – довжина прямої від 

витоку до гирла.  

Коефіцієнт розгалуженості річки (Крзг) відношення 

сумарної довжини наявних рукавів і приток річки до її довжини:  

𝐾рзг = (∑𝐿𝑛 + 𝐿) 𝐿⁄   

де L – довжина річки; Σln – довжина всіх приток і рукавів річки.  

Похил річки (І) – відношення падіння річки (чи окремої її 

ділянки) до довжини річки (чи ділянки річки):  

І =
𝐻в−𝐻г

𝐿𝑝
=

∆𝐻

𝐿𝑝
 , м/км (‰) 

де Hв і Hг – відмітки висот витоку та гирла, м; Lp – довжина річки, 

км; ΔН – падіння річки (Hв – Hг), м.  

Густота річкової мережі (p) – відношення суми довжин 

усіх рік басейну (чи іншої території), разом із пересихаючими 

тимчасовими водотоками, до площі басейну або території:  

𝑝 = (∑𝐿𝑛 + 𝐿) 𝐹⁄ , км/км2  

де F – площа басейну, або території, км2. 

 

Завдання 

За картосхемою басейну річку, згідно номера варіанту: 
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1. Встановити морфометричні характеристики річкової 

мережі, згідно наведених вище формул. 

2. Побудувати гідрографічну схему річки з кодуванням 

порядків водотоків. Для цього, на горизонтальній лінії у 

обраному масштабі відкласти загальну довжину основної річки. 

Її притоки накреслити в тому ж масштабі у вигляді прямих ліній, 

які відходять від головної річки під однаковим кутом (30–40º) у 

бік витоку відповідно місця їх впадіння. На схемі виписують 

довжину головної річки та приток, з назвами, чи порядковими 

номерами. 

3. Побудувати повздовжній профіль річки - криву, що 

відображує зміну висоти дна і поверхні річки від витоку до гирла. 

Поздовжній профіль річки характеризує зміну похилів дна та 

поверхні води вздовж течії річки. Для побудови повздовжнього 

профілю по вертикальній осі відкладають висоту рівня води або 

дна (м), по горизонтальній – віддаль від витоку до гирла (км). 

 

Рекомендована література 

1. Будз О. П. Гідрологія: Інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення. Рівне : НУВГП, 2008. 168 с. 

2. Вальчук-Оркуша О. М., Ситник О. І. Загальна гідрологія: 

навч. посіб. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 

2014. 236 с. 

3. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для 

студентів. Харків : ХНУ, 2008. 144 c. 

 

Практична робота №3 

 

Тема: Визначення морфометричних характеристик річкового 

басейну 

Мета: Освоїти методику визначення морфометричних 

характеристик річкового басейну 

 

 Основні поняття 

Басейн річки – частина земної поверхні, яка включає в себе 

дану річкову систему і обмежена орографічним вододілом. Лінія 
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на земній поверхні, яка розділяє басейни річок і річкових систем 

– вододіл.  

До морфометричних характеристик річкового басейну 

відносяться:  

Площа басейну (F, км2) – площа, яка обмежена 

вододільною лінією.  

Довжина басейну (Lб, км) – відстань по прямій (ламаній 

або медіані) від гирла річки до найвіддаленішої точки басейну.  

Максимальна ширина басейну (Вmax, км) визначається як 

довжина прямої, перпендикулярної до довжини басейну в його 

найширшому місці 

Середня ширина басейну (Bсеp, км) – відношення площі 

басейну (F) до його довжини (Lб, км). 

𝐵 = 𝐹 𝐿б⁄  
Важливою характеристикою басейну є розподіл площі 

басейну по висотах місцевості – гіпсографічна крива, що показує, 

яка частина площі басейну (у км2 або %) розташована вище любої 

заданої позначки місцевості.  

Середня висота басейну (Нсер, м, км) визначається за 

картою. Для цього визначають площі між сусідніми 

горизонталями (f) і середні висоти горизонталей (h), між якими 

знаходиться площа:  

𝐻сер = 𝑓1ℎ1 + 𝑓2ℎ2 +⋯+ 𝑓𝑛ℎ𝑛 𝐹⁄  

Коефіцієнт асиметрії басейну (а) характеризує 

нерівномірність розподілу лівобережної та правобережної площ:  

𝑎 = 𝑓л − 𝑓п 𝐹⁄  
Ухил басейну (I) визначається за такою формулою:  

𝐼 = 𝐻1 − 𝐻2 𝐿⁄  
дe Н1, Н2 – абсолютні відмітки поверхні басейну відповідно у 

верхній і нижній його частинах, м; L – довжина басейну, м. 

Порізаність контуру басейну (m) або коефіцієнт розвитку 

довжини вододільної лінії – відношення довжини вододільної 

лінії до довжини кола, що обмежує рівновелику водозборові 

площу круга: 

𝑚 = 0,282𝑆 √𝐹⁄  
де S – довжина вододільної лінії,  F – площа басейну. 
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Завдання 

За картосхемою басейну річку, згідно номера варіанту: 

1. Визначити морфометричні характеристики річкового 

басейну. 

2. Побудувати гіпсографічну криву басейну, котра вказує 

на відсоток площі басейну, що перебуває вище певної висоти. 

Для цього необхідно встановити площі між горизонталями. Далі, 

по горизонтальній осі відкласти ці площі (в км2 чи %), а по 

вертикальній осі – висоти цих площ. Підсумовуючи величини 

площ кожної висоти в км2 чи % одержують гіпсометричну криву. 

За допомогою кривої можна визначити середню висоту басейну 

над рівнем моря. Для цього з середини горизонтальної осі 

необхідно підняти перпендикуляр до перетину з кривою і 

опустити перпендикуляр на вісь ординат. Висота, яку відсікає ця 

лінія, і є середньою висотою басейну над рівнем моря. 

3. Визначити фізико-географічні характеристики басейну 

річки: 

Коефіцієнт лісистості (Kліс, %) – відношення площі 

лісів (fліс), які розташовані в басейні, до загальної площі 

басейну (F):  

𝐾ліс =∑𝑓ліс 𝐹⁄  

Коефіцієнт лісистості може розраховуватися як для всього 

водозбору, так і для окремих його ділянок. 

Коефіцієнт озерності (Коз, %)  це відношення площі озер 

(fоз), розташованих у басейні, до його загальної площі (F):  

𝐾оз =∑𝑓оз 𝐹⁄  

Коефіцієнт заболоченості (Кбол, %) – це відношення 

площі боліт (fбол), що знаходяться в басейні, до загальної площі 

басейну (F):  

𝐾бол =∑𝑓бол 𝐹⁄  

Рекомендована література 

1. Біланюк В. І. Практикум із загальної гідрології. Львів : Вид-во 

ЛНУ ім.І.Франка, 2004. 60 с. 

2. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для 

студентів. Харків : ХНУ, 2008. 144 c. 
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Практична робота №4 

 

Тема: Побудова профілю поперечного перерізу русла річки та 

обчислення його основних морфометричних 

характеристик 

Мета: навчитися будувати профіль поперечного перерізу русла 

річки та визначати його морфометричні характеристики 

 

Основні поняття 

Русла річок за формою у плані поділяють на 

прямолінійні, звивисті, розділені на рукава, розкидані.  
Поперечний профіль, або переріз русла -вертикальна 

площина, перпендикулярна до напряму течії потоку й обмежена 

з боків схилами русла, а зверху лінією горизонту. 

 

 
Рис. 4.1. Схематичний переріз річкової долини 

 

Основні морфометричні характеристики річкового русла:  

Площа поперечного перерізу (ω, км2) – це певна площа, 

обмежена поверхнею води й дном річки (рис. 4.2).  

 

 
Рис. 4.2. Водний переріз потоку 
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У межах поперечного профілю розрізняють площі 

водного й живого перерізу та мертвої зони.  

Площа водного перерізу – дорівнює площі поперечного 

перерізу при незамерзлій річці, а за наявністю льодового покриву 

– дорівнює площі попереч-ного перерізу і площі зануреного у 

воду льоду. 

Площа мертвої зони – частина водного перерізу, де не 

спостерігається течія води або відбувається зворотно відносно 

потоку течії.  

Площа живого перерізу – частина водного перерізу, де 

спостерігається течія води.  

Живий переріз характеризується:  

Площею живого перерізу (ω, м2), яка визначається за 

виміряними глибинами: 

ω = f
1
(h) 

Шириною русла (В, м) – відстань між урізами берегів:  

𝑏 = 𝑙1 − 𝑙2 
Змоченим периметром (Р, м) – довжина підводного 

контуру поперечного перерізу водотоку і визначається за такою 

формулою:  

𝑃 = √𝑏1
2 + ℎ1

2 +√𝑏2
2 + (ℎ2 − ℎ1)

2 +√𝑏3
2 + (ℎ3 − ℎ2)

2 +⋯

+√𝑏𝑛
2 + ℎ𝑛−1

2  

де b – відстань між промірними вертикалями, м; h – глибина 

вертикалей, м.  

Середньою глибиною річки (hсер) – це відношення площі 

водного перерізу (ω) до ширини річки (В): hсер = ω/ В  

Гідравлічним радіусом (R) – відношення площі водного 

перерізу (ω) до змоченого периметра Р: R = ω/P  

Для широких і відносно неглибоких русел і для періоду 

відкритого русла (без льодового покриву) величини 

гідравлічного радіуса і середньої глибини практично 

співпадають, оскільки у цих випадках Р~В.  

Завдання 

За вихідними даними, згідно номера варіанту: 
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1. Побудувати поперечний (водний) переріз русла ріки. На 

міліметровому папері по горизонталі відкласти віддалі від 

постійного початку промірів, а по вертикалі – глибини. 

Горизонтальний масштаб (ширина ріки) беруть у 2, 5, 10, 20 разів 

менше вертикального (глибина ріки), щоб такий профіль 

помістився на міліметровому папері. Точки дна з’єднують 

прямими лініями. 

2. Обчислити основні морфометричні елементи русла ріки. 
 

Рекомендована література 

1. Біланюк В. І. Практикум із загальної гідрології. Львів : Вид-во 

ЛНУ ім.І.Франка, 2004. 60 с. 

2. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для 

студентів. Харків : ХНУ, 2008. 144 c. 

3. Микита М. М. Лабораторні роботи з курсу “Загальна 

гідрологія” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – 

Географія). Ужгород : Видав. УжНУ “Говерла”, 2016. 29 с. 

 

Практична робота №5 

 

Тема: Розподіл швидкостей у річковому потоці.  Побудова ізотах 

у водному перерізі 

Мета: освоїти принципи побудови ізотах водного перерізу річки 

та навчитися визначати розподіл швидкостей у потоці 

 

Основні поняття 
Швидкість течії у ріках неоднакова на різних проміжках 

потоку і змінюється, як по ширині, так і по вертикалі водного 

перерізу. Сучасні прилади (осцилограф) дають змогу виміряти 

і записати пульсаційні зміни швидкості течії в часі, тому 

розрізняють миттєву швидкість і середню швидкість, яку 

часто називають місцевою швидкістю у точці потоку. 

Миттєва швидкість (М) – швидкість у певній точці 

потоку в дану мить. Вона змінюється в часі за величиною і 

напрямом. Зазвичай у гідрометрії частіше визначають 

середню швидкість. 
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Розподіл швидкостей течії води в ріці залежить від типу 

ріки, морфологічних особливостей, нахилу водної поверхні, 

нерівності русла. У водному перерізі русла по вертикалі 

найменші швидкості спостерігаються біля дна (вплив 

нерівностей русла), а до поверхні спочатку спостерігається 

зростання швидкості, а потім уповільнення. Максимальна 

швидкість у ріках спостерігається поблизу поверхні, або на 

віддалі 0,2Н (Н - глибина вертикалі) від поверхні. Якщо на 

вертикалі відкласти величини швидкостей і з'єднати їх плавною 

лінією, то одержана лінія буде профілем швидкостей по 

вертикалі. Такі криві зміни швидкостей по вертикалі 

називають годографами або епюрами швидкостей (рис. 5.1). 

 

 
Рис. 5.1. Розподіл швидкостей у водному перерізі 

 

Якщо виміряти площу епюри швидкостей і поділити її на 

глибину вертикалі, то одержимо величину середньої швидкості 

на вертикалі. Встановлено, що здебільшого середня швидкість на 

вертикалі водного перерізу спостерігається на глибині від 

поверхні – 0,2Н. Епюри швидкостей змінюються по довжині ріки, 

передусім при переході від плеса до перекату. Наявність 
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льодового покриву та льодових утворень впливає на розподіл 

максимальної швидкості по вертикалі. Наприклад, за наявності 

льодового покриву та шуги під ним максимальна швидкість 

зміщується до 0,6Н – 0,7Н вертикалі і глибше. 

На розподіл швидкостей у водному перерізі по ширині 

потоку вказують лінії, які з'єднують точки з однаковими 

швидкостями у водному перерізі, – ізотахи. Здебільшого ізотахи 

мають вид плавних кривих, які не замикаються в межах водного 

перерізу. При наявності льодового покриву частина ізотах 

утворює замкнуті криві. 

Витрата води – це кількість води, що протікає через 

поперечний переріз за одиницю часу (м3/с).  

Найпоширенішим і найпростішим способом визначення 

втрат води є гідрометричний спосіб, який ґрунтується на 

обчисленнях площі поперечного перерізу ріки і швидкості течії в 

різних частинах цього перерізу.  

Часткові або елементарні витрати води (g) між 

швидкісними вертикалями обчислюють шляхом множення 

середніх швидкостей між вертикалями на площу поперечного 

перерізу між ними:  

g=Vі-1+Vі/2wі, 

де Vі-1 Vі – середні швидкості на вертикалях, w – площі 

поперечного перерізу між вертикалями.  

Повну витрату (Q) обчислюють шляхом сумування 

часткових або елементарних витрат. 

 

Завдання 

За вихідними даними, згідно номера варіанту: 

1. Провести ізотахи водного перерізу. На профілі водного 

перерізу нанести швидкісні вертикалі, на яких у відповідних 

точках вимірів виписують значення швидкості: поверхня води (0, 

10 м), 0.2Н, 0.6Н, 0.8Н, дно (0.10 м від дна).  

Точки однакових швидкостей з’єднують плавними 

кривими шляхом інтерполяції між швидкостями в точках 

вертикалі. Ізотахи проводять через 0.1 м/с. Якщо максимальна 

швидкість – 1 м/с, то ізотах буде 10. 
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2. Побудувати епюри швидкостей за даними вимірювання 

на швидкісних вертикалях. Для цього, по вертикалі відкладають 

загальну глибину вертикалі і зазначають точки вимірювання 

швидкостей. Від цих точок вправо відкладають горизонтальні 

лінії, що дорівнюють показникам швидкостей у зазначених 

точках. Кінці ліній з'єднують плавною лінією і одержують епюри 

швидкостей на вертикалях.  

3. Визначити середню швидкість по швидкісних 

вертикалях за емпіричними формулами:  

- для виміру у 5-ти точках (поверхня, 0,2Н, 0,6Н, 0,8Н, дно):  

Vсер.= 0.1 (Vпов+3V0,2+3V0,6+3V0,8+Vдно); 

- для виміру у 3-х точках (0,2Н, 0,6Н, 0,8Н):  

Vсер.=V0,2+2V0,6+3V0,8/4; 

- для виміру у 2-х точках (0,2Н, 0,8Н):  

Vсер.=V0,2+V0,8/2; 

- для вимірів у 1 точці:  

Vсер.=V0,5 або Vсер.=0,9V0,5. 

З метою визначення середньої швидкості між урізом берега 

і крайньою вертикаллю необхідно помножити швидкість 

крайньої вертикалі на коефіцієнт: 0,7 – при пологому березі; 0,8 

– при обривистому, 0,5 – при наявності мертвого простору. 

4. Обчислити витрати води (часткові, повні). Дані 

обчислень звести в табличну форму. 
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Практична робота №6 

 

Тема: Побудова гідрографа та його генетичний аналіз 

Мета: освоїти методи аналізу водного режиму річок і його фаз, 

провести розрахунок кількісних характеристик стоку 

річки за рік. 

Основні поняття 
Закономірні зміни в часі стоку, рівнів води, швидкостей 

течії, ухилів водної поверхні тощо, називаються водним 

режимом річки. Водний режим залежить від сукупності фізико-

географічних факторів, основними з яких є метеорологічні та 

кліматичні. Відомості про водний режим річок 

використовуються при вивченні інших характеристик 

(термічного та льодового режимів, режиму наносів, 

гідрохімічного режиму тощо), при проектуванні гідротехнічних 

споруд і населених пунктів. 

В залежності від зміни умов живлення і сезонних 

особливостей водного режиму річок виділяють ряд характерних 

періодів або фаз: водопілля (повінь, повідь), паводок, межень. 

Повінь (водопілля) – фаза водного режиму річки, яка 

щорічно повторюється у даних кліматичних умовах в один і той 

самий сезон, характеризується найбільшою водністю, високим та 

тривалим підняттям рівня води. 

За походженням повінь може бути сніговою, снігово-

дощовою або дощовою, а за часом настання – весняною (танення 

снігу на рівнинах та невисоких горах), літньою (танення вічних 

снігів та льодовиків у горах і випадіння мусонних дощів). За 

формою гідрографа (графік коливання щоденних витрат води) 

весняна та весняно-літня повінь найчастіше буває 

одновершинною, а літня – багатовершинною, що зумовлюється 

коливанням температури повітря та інтенсивності дощів. 

Паводок – фаза водного режиму річки, яка може 

багаторазово повторюватись у різні сезони року, 

характеризується інтенсивним, найчастіше короткочасним 

збільшенням витрат та рівнів води, викликається дощами чи 

таненням снігу під час відлиг у зимовий період. На відміну від 

водопіль паводки виникають нерегулярно. За часом настання 
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паводки можуть бути зимовими, літніми, осінніми. Паводки 

поділяються на місцеві та транзитні. 

Межень – фаза водного режиму річки, яка щорічно 

повторюється в один і той же сезон, характеризується малою 

водністю, тривалими стояннями низького рівня і виникає 

внаслідок зменшення живлення підземними водами. За часом 

настання межень буває літньою та зимовою. 

 

Завдання 

1. Побудувати гідрограф користуючись даними щоденних 

витрат річки з “Гідрологічних щорічників”. 

Річний гідрограф річки, тобто графік коливань витрат води 

впродовж року, будується на аркуші міліметрівки формату А3 за 

даними таблиці щоденних витрат води в річці протягом року. На 

горизонтальній осі графіку відкладають дні та місяці року в 

масштабі 1мм – 1день, а на вертикальній – витрати води (Q, м3/с) 

у такому масштабі, щоб графік повністю розмістився на аркуші. 

Графік льодових явищ розміщується у верхній частині 

аркуша: період льодоставу зображується горизонтальною лінією 

товщиною 3 мм, льодоходу – двома паралельними лініями: 

верхня – тонка, нижня – товщиною 1,5 мм. Відомості про льодові 

явища розміщені в таблиці щоденних витрат води, які записані 

праворуч від значень витрат води у вигляді умовних знаків (рис. 

6.1). 

 
Рис. 6.1. Умовні позначення льодових явищ у таблиці щоденних 

витрат води річки 

 

При побудові графіка закраїни (смуги відкритої води вздовж 

берега, що утворилися перед скресанням річки навесні) відносять 

до льодоставу, а забереги (смуги криги вздовж берега, що 
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утворюються на початку льодових явищ восени) до льодоставу 

не відносяться. Шуга, сало та інші льодові явища відносяться до 

льодоходу умовно. 

2. Розчленувати гідрограф за типами живлення річки. 

Розчленування гідрографа річки за видами живлення 

виконується за методикою Б.В. Полякова (рис. 6.2). 

 
Рис. 2. Розчленування типового гідрографа річки 

 

Тривалість водопілля визначається проміжком часу від 

початку стрімкого збільшення витрат води до закінчення спаду 

(між точками на графіку А і В). 

Площа гідрографа вище лінії АСВ відповідає сніговому 

живленню, нижче цієї лінії – підземному. 

Під час водопілля на графіку витрат води можуть 

спостерігатись окремі другорядні піки, які на підйомі водопілля 

пов’язані, як правило, з коливаннями температури повітря, а на 

спаді – з випадінням дощів. 

При відсутності дощових паводків під час літньої межені 

живлення річки відбувається виключно за рахунок підземних 

вод. Стікання води, що обумовлене дощовими паводками, 

відділяється від підземного прямими лініями, що з’єднують 

початки та закінчення паводків (лінії DЕ, FG). Відносно невеликі 

короткочасні підйоми води під час паводків не перешкоджають 

надходженню підземних вод до русла річки. 
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Площі гідрографа, які відповідають різним типам 

живлення, зображують різними кольорами чи штриховою лінією, 

вимірюють їх за допомогою планіметра чи палетки і 

розраховують долю кожного виду живлення у відсотках від 

загального стоку річки за рік, тобто від загальної площі 

гідрографа. 

Під графіком виконують розбивку року на фази водного 

режиму. Крім водопілля, що обмежується точками А і В, 

виділяється зимова межень – від початку льодових явищ до 

початку водопілля і літньо-осіння межень – від точки В до 

початку зимової межені. Якщо в осінній період спостерігаються 

значні дощові паводки, то виділяються окремо літня межень і 

осінній паводковий період. Характеристики фаз фіксуються в 

табличному вигляді (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Характеристика фаз водного режиму річки 
Фази 

водного 

режиму 

Дати фази 
Експериментальні 

витрати води* 
Переважаючий 

тип живлення 
початку кінця м3/с дата 

Весняне 

водопілля 

     

Літня 

межень 

     

Осінньо-

паводковий 

період 

     

Зимова 

межень 

     

*Для водопілля та паводків наводять максимальні витрати води, для межені – 

мінімальні. 
 

3. Визначити по гідрографу величину стоку снігових, 

дощових і підземних вод та їх частку (%) відносно річного стоку 

в загальному живленні річки. При підрахунку величини стоку 

кожного типу живлення визначити виділену площу живлення в 

см2 і помножити на її значення 1 см2 в масштабі рисунка. 

4. За гідрографом подати короткий аналіз джерел живлення 

зазначеної річки. 
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Загальний тип живлення річки визначається за 

класифікацією М.І. Львовича, згідно з якою для визначення 

ступеню переважання того чи іншого виду живлення прийнято 

три градації: виключний – коли один з видів живлення перевищує 

80% річного стоку річки (наприклад, виключно підземне); 

переважаючий – коли на долю одного з видів живлення припадає 

від 50 до 80% стоку (наприклад, переважно снігове); змішаний – 

якщо жоден з видів живлення не перевищує 50%. 

Діапазони градацій 80 і 50% відносяться до всіх видів 

живлення, крім льодовикового, для якого градації зменшуються 

до 50 і 25%.  

 

Практична робота №7 

 

Тема: Розрахунок норми річного стоку річки  

Мета: навчитись проводити розрахунок кількісних 

характеристик стоку річок за рік.  

 

Основні поняття 
Водність рік – кількість води, яка переноситься річками в 

середньому за рік. Показником величини водності річок є 

середній багаторічний об’єм річкового стоку або середня 

багаторічна витрата води.  

Річним стоком річки називають кількість води, що стікає 

з річкового басейна за рік. Норма річного стоку – середня 

багаторічна величина, розрахована за достатньо тривалий період, 

який включає декілька повних парних (не менше двох) циклів 

коливання стоку з відносно незмінними фізико-географічними 

умовами та з однаковим рівнем господарського освоєння басейну 

річки.  

Норма річного стоку води в річці може бути представлена 

витратами води Q0, м3/c та іншими характеристиками: об’ємом 

W0, м
3, модулем M0, л/(c·км2), шаром стоку Y0, мм. 

Середня багаторічна витрата води Q0 визначається як середня 

арифметична величина в м3/c за формулою:  
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𝑄0 =∑𝑄𝑖 𝑛⁄

𝑛

𝑖=1

 

де ∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1  – сума середньорічних витрат, що входять в даний ряд 

спостережень (приклад ряду спостережень наведений в табл. 7/1); 

n – число років спостережень.  

Таблиця 7.1  

Середні річні витрати води Qi 
№ з/п Рік Qi, м3/с 

1 1916 250 

2 1917 296 

… … … 

96 2012 243 

97 2013 256 

Сума 24250 

Середнє 250 

Площа водозбору F 81400 км2 

Коефіцієнт варіації Cv 0,31 

 

Оцінка точності визначення середньої багаторічної 

витрати води характеризується відносною 

середньоквадратичною похибкою, що розраховується за 

формулою:  

𝜎𝑄0 = ±
𝐶𝑣

√𝑛
100% 

де Cv  – коефіцієнт варіації річного стоку.  

Коефіцієнт варіації (змінності) річного стоку є 

безрозмірним статистичним параметром, що характеризує 

коливання річних величин стоку відносно його середньої 

багаторічної величини (норми). Якщо σQ0 не перевищує 10%, то 

тривалість періоду спостережень є репрезентативною і впливом 

циклічності можна знехтувати, а середню багаторічну витрату Q0 

можна приймати за норму річного стоку.  

Об’єм річного стоку W0  – це кількість води (в м3), що стікає 

з водозбору за рік, яка визначається за формулою:  

W0 = Q0·T, 

де T – число секунд за рік (T = 86400·365=31,54·106). Число 

секунд у добі 86400, у році – 31,5·105. 
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Модуль стоку (M0), л/(с·км2) – кількість води, яка стікає з 

одиниці площі водозбору за одиницю часу:  

𝑀0 =
𝑄𝑜
𝐹
∙ 103 

де F– площа водозбору, км2. 

Шар стоку (Y0), мм  – кількість води, яка стікає з водозбору 

і дорівнює товщині шару розподіленого рівномірно по площі 

водозбору:  

 

де W – об’єм стоку, м3, F – площа водозбору, км2, 103 – 

переведення метрів у мм. 

Коефіцієнт стоку (ŋ), мм –  відношення висоти шару стоку 

Y (мм) за будь-який період до шару опадів X за той самий період:  

ŋ=Y/X 

Коефіцієнт стоку завжди менший за одиницю. Він вказує 

на частку опадів, що випали в басейні, яка стікає у річку. 

 

Завдання 

За вихідними даними, згідно номера варіанту: 

1. Визначити середні багаторічні витрати води в річці. 

2. Визначити об’єм стоку (в мільйонах м3 або км3). 

3. Визначити модуль стоку. 

4. Визначити шар стоку річки. 

5. Визначити коефіцієнт стоку річки. 
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Практична робота №8 

 

Тема: Визначення основних морфометричних характеристик 

озера  

Мета: Навчитись визначати морфометричні характеристики 

озера 

Основні поняття 
Озеро – природна западина на земній поверхні різної 

величини і форми, заповнена прісними або солоними водами з 

уповільненим водообміном. Озера належать до водойм з 

уповільненим водообміном і відрізняються від річок 

неоднорідністю водної маси. Озера не мають прямого зв’язку з 

океаном. 

Для визначення морфометричних характеристик озера 

необхідно мати батиметричну карту озера. Батиметричну карту 

складають на основі промірів глибин і топографічного знімання 

озера. Усі морфологічні елементи озера змінюються зі зміною 

рівня води.  

До основних морфометричних характеристик озер 

належать:  

Площа водної поверхні (F0, м
2, км2) – площа акваторії, яка 

визначається планіметром або палеткою по карті. При цьому її 

можна визначити як площу дзеркала водної поверхні (для 

підрахунків випаровування, об’ємів води тощо), так і разом з 

островами.  

Довжина озера (L, м) – найкоротша віддаль між двома 

найбільш віддаленими точками берегової лінії по поверхні 

водоймища (вимірюється окремими короткими відрізками)  

Ширина озера (В, м). Розрізняють середню і максимальну 

ширину. Максимальна ширина (Вмах, м) – віддаль між 

найвіддаленішими точками берегової лінії по перпендикуляру до 

довжини озера. Середня ширина (Всер, м) – відношення площі 

водної поверхні до довжини озера (Bcep/L)  

Довжину берегової лінії (Z, м) вимірюють по нульовій 

ізобаті (або довжина урізів води, по яких вона дотикається до 

берега).  
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Об’єм води в озері (W) визначають по карті ізобат, 

користуючись “методом призм”.  

Якщо площі обмежені ізобатами становлять f1, f2, f3, fn, а 

вертикальні відстані між площинами ізобат становлять h1, h2, 

h3…, то об’єм озера дорівнює:  

W=h1(f1+f2) / 2+h2(f2+f3) / 2 +…..+ hn-2 (fn-2+fn-1) / 2+hn-1(fn-

1+fn)/2 

Ступінь порізаності берегової лінії визначається за 

формулою С.Д. Муравейського:  

𝐾 = 𝐿 2√𝐹0П⁄  

де L – довжина берегової лінії,  2√𝐹0П – довжина кола з площею, 

що дорівнює площі озера. 

 

Завдання 

За вихідними даними, згідно номеру варіанта: 

1. Визначити площу озера  

2. Визначити довжину озера  

3. Визначити ширину озера  

4. Визначити довжину берегової лінії.  

5. Визначити об’єм води в озері.  

6. Визначити ступінь 
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