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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання відомостей про: мережу гідрометричних спостережень на 

водних об’єктах суші, методи визначення і дослідження гідрологічних елементів, 

гідрометричні прилади, способи обробки результатів спостережень. На сучасному етапі до 

комплексу інтересів гідрометрії входить не лише безпосереднє вимірювання, але і методичне 

обґрунтування мережі пунктів спостереження, що забезпечують цілісне уявлення і 

систематичне вивчення режиму поверхневих вод. Оскільки гідрологічні елементи (водний 

стік, стік наносів, температурний режим вод, стік розчинених речовин тощо) весь час 

змінюються, для дослідження їх стану необхідна регулярно діюча мережа гідрометричних 

постів, спостереження на яких здійснюються за єдиними принципами для можливого 

подальшого їх співставлення як у часі, так й і просторі. Спостереження за елементами 

водного режиму річок являються основою для проведення розрахунків основних 

гідрологічних характеристик та здійснення подальших наукових узагальнень. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Вища математика»; «Фізика», «Геологія загальна та 

історична», «Метеорологія», «Загальна гідрологія», «Гідрологія річок», «Гідрологія 

озер», «Картографія», «Ґрунтознавство»; 

2. Знання теоретичних основ загальної гідрології; методів обробки та аналізу 

гідрологічної інформації 

3. Володіти елементарними навичками збору даних спостережень, статистичного 

оброблення гідрологічних рядів та гідрологічних розрахунків. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Гідрометрія являє собою розділ гідрології суші та 

виділяється як наука про методи спостереження за режимом водних об‘єктів, рухом води і 

наносів, про прилади і пристрої, які при цьому використовуються, а також про способи 

обробки результатів спостережень та вимірювань. До водних об‘єктів, що розглядає 

гідрометрія, відносяться річки, канали, озера і водосховища. Спостереження за зміною рівнів 

та стоком води є засадничим для безлічі досліджень в інженерній гідрології, гідрохімії, 

гідробіології та ін. Спостереження за твердим стоком являються базовими для визначення 

транспортуючої здатності річкових потоків, процесів переформування берегів та ложа русла. 

Спостереження за хімічним складом води лягають в основу визначення її якості за різними 

критеріями. Спостереження за термічним і льодовим режимом річок дають можливість 

робити висновки про вплив глобального потепління на водні об’єкти. 

Навчальна дисципліна «Гідрометрія» є складовою комплексної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації «Гідрологія» спеціальності «Науки про 

Землю». 

4. Завдання вивчення дисципліни Завданням  «Гідрометрії» є створення інформаційної 

бази для проведення наукових узагальнень, гідрологічного обґрунтування водогосподарських 

і гідротехнічних проектів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

основні принципи організації та оптимізації мережі пунктів гідрометричних спостережень, їх 

програму та порядок обробки  результатів спостережень; 

вміти:  

використовувати на практиці прилади для кількісного визначення і обліку елементів 

гідрологічного режиму водних об’єктів, знати основні способи обробки результатів натурних 

гідрометричних робіт, та методику ведення  Державного Водного Кадастру. 

Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних компетенцій: 

Загальні компетентності (ЗК) 

 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно та і письмово (ЗК-3). 

 Здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю (ЗК-4). 

 Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

доброчесності, а також професійних кодексів поведінки (ЗК-10). 



Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

 Здатність показувати базові знання з фізики, хімії, географії, біології, екології, 

математики, інформаційних технологій тощо (ФК-2). 

 Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності 

(ФК-9). 

 

Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Зміст та предмет курсу 

Гідрометрія». Практичне 
застосування гідрометрії. Мережа 

гідрометричних спостережень. 

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 

опитування, 
модульні 

контрольні 

 
 

30% 

1.2 Класифікація гідрологічних постів. 
Види та розряди постів. Вибір ділянки 

й місця для організації поста. 

Рекогносцирувальні дослідження та 

зйомка ділянки річки. 

лекція, самостійна 
робота 

1.3 Об’єм робіт і строки проведення 

спостережень на гідрологічному 

посту. Основна та спеціальна 
програма спостережень на постах. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

1.4 Основні відомості про режим рівнів 

води на водних об’єктах. 

Спостереження за рівнями води. 

лекція, самостійна 

робота 

1.5 Вимірювання швидкості течії річки. 

Порядок вимірювання швидкості течії 

поверхневими поплавками та 

гідрометричним млинком на 
швидкісних вертикалях. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота  

1.6 Основні методи вимірювання витрат 

води. Вимірювання та обчислення 
витрати води, виміряної за допомогою 

поверхневих поплавків та 

гідрометричним млинком. 

лекція, самостійна 

робота, практична 
робота 

1.7 Характеристики стоку наносів річок. 
Завислі й донні наноси. Мутність 

води. Загальні положення та 

особливості визначення. Вимірювання 
і обчислення витрат завислих наносів 

та загальна витрата наносів..  

лекція, самостійна 
робота 

1.8 Спостереження за хімічним складом 

води на водних об`єктах. Визначення 
хімічного складу і фізичних 

властивостей води на посту.Вивчення 

стоку розчинених у воді речовин. 

лекція, самостійна 

робота 

1.9 Спостереження за термічним 
режимом річок 

лекція, самостійна 
робота 

1.10 Льодовий режим річок. Льодомірні 

зйомки. Спостереження за 
утворенням і розвитком льодових 

явищ. 

лекція, самостійна 

робота 



2.1 Побудова комплексного графіку. 

Побудова кривих повторюваності і 
забезпеченості рівнів води. 

практична робота, 

лекція, самостійна 
робота 

звіт по 

практичній 
роботі, залік 

 

40% 

2.2 Промірні роботи. Зрізання рівнів води. 

Введення поправки на віднесення 

тросу. Визначення розрахункового 
рівня води та середньої глибини за 

результатами двох промірних ходів. 

практична робота, 

лекція, самостійна 

робота 

2.3 Порядок побудови профілю 

поперечного перерізу та обчислення 
основних гідравлічних характеристик 

русла. Побудова плану русла в 

ізобатах для ділянки річки 

практична робота, 

самостійна робота 

2.4 Складання розрахункової тарувальної 

таблиці гідрометричного млинка. 

Обчислення витрати води, виміряної 

гідрометричним млинком. 

практична робота, 

самостійна робота 

2.5 Побудова епюри розподілу поверхневих 

швидкостей течії в створі, виміряних 

поверхневими поплавками. Обчислення 
витрати води, виміряної поверхневими 

поплавками. 

практична робота, 

лекція,  самостійна 

робота 

2.6 Визначати витрати завислих наносів, 

гранулометричний склад руслового 
алювію, витрату завислих наносів та 

середню мутність води. 

практична робота, 

лекція, самостійна 
робота 

3 Вироблення практичних навиків з 

проведення гідрометричних робіт та 
спостережень на водних об’єктах 

суші, зі застосування гідрометричних 

приладів для визначення і вимірювання  
гідрологічних характеристик, з 

застосування способів та методів  

обробки результатів спостережень.  

Практичні 

розрахунки, 
аналітичні висновки 

та доповіді, 

самостійна робота 

Виконання 

практичних 
робіт з курсу та 

їх захист, 

здійснення 
індивідуальних 

розрахункових 

робіт, залік  

10% 

4.1 При формуванні банку гідрометричних 
даних спостережень в створі поста 

для річки (свій варіант для кожного 

студента)  

практична робота, 
самостійна робота 

виконання 
практичних 

аналітично-

розрахункових 
робіт, залік 

 

20% 

4.2 При проведенні практичних робіт за 

методами, які застосовуються для 

обробки та аналізу результатів 

гідрометричних робіт та 
спостережень  

практична робота, 

самостійна робота 

4.3 При аналітичній оцінці результатів 

розрахунків за проведеними 
практичними роботами 

практична робота, 

самостійна робота 

4.4 При прийнятті та обґрунтуванні 

висновків щодо правильності 

розрахунку гідрологічних 
характеристик зі співставленням з 

виміряними.   

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Програмні результати 

навчання 

Результати навчання дисципліни 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4.1 4.2 4.3 4.4 

Застосовувати 

спілкування рідною 

мовою як усно, так і 

письмово (ПРН-9). 

+ + + + + + + + + +            

Демонструвати повагу та 

цінування до 

різноманітності, 

мультикультурності, 

гендерної рівності 

(ПРН-16). 

          + + + + + + +     

Поєднувати критичність 

та самокритичність 

(ПРН-18). 

                + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки:  

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час приймання 

звітів з практичних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така:  

1. результати навчання – 1.1 – 1.2 (знання РН 1.1-1.10) – до 30%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.6) - до 40%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%  

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.4) - до 20%  

7.1. Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 4 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

практичних занять. Завершується дисципліна в 3 семестрі– заліком, у 4 семестрі – іспитом. 

Упродовж семестрів, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, у ЗМ2 – теми 6-10, у ЗМ3 – теми 11-17, у ЗМ4 – теми 

18-22. Обов’язковим для заліку у 3 семестрі та іспиту у 4 семестрі є написання контрольних робіт 

за ЗМ, виконання практичних робіт. 

Обов’язковим для заліку є написання контрольних робіт за ЗМ, виконання всіх практичних робіт. 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Усна відповідь „1”  х  1 = 1 „3”  х 1  = 3 „1”  х  1 = 1 „3”  х 1  = 3 

Практична робота „2”  х 3  = 6 „4”  х 3  = 12 „2”  х 3 = 6 „4”  х 3  = 12 

Модульна контрольна 

робота* 1 

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 
  

Модульна контрольна 
робота 2 

  
„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 

балів для одержання  допуску до заліку чи іспиту обов’язковою умовою є  написання рефератів на 

недостатньо засвоєні теми. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року. 

- Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна кількість балів на заліку чи іспиті - 

40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% 

максимальної кількості балів, відведених на залік чи на іспит).  

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку чи іспиту не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 36 балів.  

 

 При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік/іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і самостійну 

роботу .  

За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 – 5 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 15 жовтня,   

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 6 – 10 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 20 листопада;  

- практичні заняття проводяться до 30 листопада*.  

За змістовим модулем 3 (ЗМ3), до якого входять 11 – 17 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 15 березня,   

За змістовим модулем 4 (ЗМ4), до якого входять 18 – 22 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 20 квітня;  

- практичні заняття проводяться до 30 квітня*. 
 

 *- оцінка за практичні роботи, подані не в зазначений термін, знижується на 1 бал за кожен 
день запізнення до мінімальної, передбаченої пунктом 7.1. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Для заліку 

Зараховано / Passed  60-100  

Не зараховано / Fail  0-59  

Для іспиту 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



88..11  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. Загальні відомості  про гідрометрію, гідрометричні пости та  

спостереження на водних об’єктах.  

1 

Тема 1. Вступ до курсу. Зміст та предмет курсу 

Гідрометрія». Практичне застосування 

гідрометрії. 

2  6 

2 

Тема 2. Мережа гідрометричних спостережень в 

Україні та світі. Державний водний кадастр. 

Галузевий державний архів гідрометслужби 

України.  

4  10 

3 
Тема 3. Класифікація гідрологічних постів. Види та 

розряди постів.  
2 2 8 

4 

Тема 4. Вибір ділянки й місця для організації поста. 

Рекогносцирувальні дослідження. Відкриття 

гідрологічного поста, обов`язки спостерігача, 

інспекція поста. 

4  10 

5 

Тема 5. Обладнання гідрометричних постів. Об’єм 

робіт і строки проведення спостережень. 

Основна та спеціальна програми спостережень 

на постах. 

4  8 

6 Модульна контрольна робота 1 1   

Частина 2. Спостереження за водним режимом водних об’єктів та методи обробки 

результатів. 

7 

Тема 6 Спостереження за рівнями води. Прилади. 

Приводка до «нуля» поста та розрахунок 

абсолютної відмітки рівня води. 

4 6 8 

8 

Тема 7. Промірні роботи. Прилади. Поперечний 

переріз русла та обчислення гідравлічних 

характеристик. План русла в ізобатах. 

4 8 8 

9 

Тема 8. Загальні відомості про рух води у водних 

об’єктах суші. Вимірювання швидкості течії 

річки. Прилади. 

2 6 6 

10 

Тема 9. Основні методи вимірювання витрат води. 
Вимірювання та обчислення витрати води за 

допомогою поверхневих поплавків.  

4 12 10 

11 
Тема 10. Вимірювання та обчислення витрати води, 

виміряної гідрометричним млинком. 
2 8 12 

12 Модульна контрольна робота 2 1   

Частина 3. Спостереження за елементами гідрологічного режиму. 

13 
Тема 11. Дослідження стоку завислих наносів та 

розрахунок загальної витрати завислих наносів. 
4 6 4 

14 
Тема 12. Прилади для відбору проб на мутність.  

Спостереження за донними відкладами. 
2  8 

15 

Тема 13. Спостереження за хімічним складом,  

якістю та визначення фізичних властивостей 

води на гідрологічних постах.  

4 4 6 



16 
Тема 14. Проведення спостережень  за термічним 

режимом річок. 
2 6 6 

17 
Тема 15. Інструментальні та візуальні дослідження 

льодового режиму річок. 
4  6 

18 Тема 16. Дослідження термічного режиму водойм 4  8 

19 
Тема 17. Інструментальні та візуальні 

спостереження за льодовим режимом водойм 
4  8 

20 Модульна контрольна робота 1 1   

Частина 4. Оброблення результатів гідрометричних спостережень та техніка безпеки 

при виконанні гідрометричних робіт. 

21 

Тема 18. Побудова кривих витрат води і допоміжних 

кривих. Підготовчі роботи. Типові схеми 

розподілу точок на кривій витрат 

4 10 10 

22 
Тема 19. Екстраполяція кривої витрат та обчислення 

характеристик стоку води 
4  6 

23 
Тема 20. Побудова кривої та обчислення витрат при 

заростанні русла та льодовому покриві 
2 8 8 

24 
Тема 21. Техніка безпеки при виконанні 

гідрометричних робіт на водних об`єктах   
3  8 

25 
Тема 22. Техніка безпеки при виконанні 

гідрохімічних робіт 
3  8 

26 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 76 76 172 

 

Загальний обсяг 330 год., в тому числі: 

Лекцій – 76 год. 

Практичні заняття - 76 год. 

Консультації – 6 год. 

Самостійна робота – 172 год.  

 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основна: 

1. Пустовойт С.Ф.  Гідрометрія. –К.: Вища школа. 1974. - 95 с. 

1.  Быков В.Д., Васильеев А.В. Гидрометрия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983- 234 с. 

2. Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. - Л.: Гидрометеоиздат, 1983- 312 с. 

3. Карасев И.Ф., Шумков И.Г. Гидрометрия - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 384 с. 

4. Карасев И.Ф., Васильев А.В., Субботина. Гидрометрия. -  Л.:  Гидрометеоиздат, 1991- 

324 с. 

5. Колодєєв Є. І., Чернов М. І. Основи річкової гідрометрії : Навч. посіб. для студ. вузів /; 

Одес. держ. еколог. ун-т.– Одеса : ТЭС, 2002.– 159 с. 

6. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Гідрометрія». / 

Упорядники: Ю. О. Чорноморець, О. С. Коноваленко. К.:ВПЦ «Київський 

університет», 2014. – 60 с. 

 

Додаткова: 

7. Інтернет-джерела 

8. Гидрологические приборы и гидрометрические сооружения /Г.С. Клейна- Л.: 

Гидрометеоиздат, 1982. –175 с. 



9. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Расход воды на реках и каналах. Методика выполнения измерений методом "скорость-

площадь". МИ 1759-87. М.: Издательство стандартов, 1987. 

10. Методические указания к выполнению курсового проекта по гидрометрии. Л.: Изд-во 

ЛПИ, 1983. 

11. Методические указания по ведению государственного кадастра. Раздел I, вып. 6, часть 

I. Обнинск: 1983. 

12. Методические указания по ведению государственного водного кадастра. Раздел I, вып. 

6, часть 2, т. I и т. II. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 

13. Методические указания УГКС по сетевым русловым наблюдениям. Л.: 

Гидрометеоиздат,1981. 

14. Методические рекомендации. Методы ускоренных измерений расходов воды. Метод 

репрезентативных элементов. Линейные интерполяционно-гидравлические модели 

расхода воды. Интеграционные способы. Л.: Госкомгидромет, ГГИ,  1983. 

15. Методические указания. Метрологическая аттестация методик выполнения измерений 

уровней и расходов воды на гидрологических постах. РД 52.08.318-91. М.,1991. 

16. Наблюдения на гидрометеорологической сети СССР. Определение понятий 

гидрометеорологических элементов и оценка точности наблюдений. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1970. 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам: 

17.  Вып. 2, ч.II. Гидрологические наблюдение на постах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 

264 с. 

18. Вып. 6, ч.I. Гидрологические наблюдение и работы на реках. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1978. – 382 с. 

19. Вып. 7, ч.I. Гидрологические наблюдение на озерах и водохранилищах. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1973. – 476 с. 

20. Вып. 10, ч.II. Инспекция гидрологических станций и постов. – Л.: Гидрометеоиздат, 

1975. – 264 с. 

21. Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети 

Госкомгидромета СССР. Л.: Гидрометеоиздат,1983. – 234 с. 

22. Правила измерения расхода жидкости при помощи стандартных водосливов и лотков. 

– М.: Изд-во стандартов, 1977. – 51 с. 
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