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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – «Руслові процеси» є отримання студентом системних уявлень про взаємодію 

в системах «потік-русло-заплава» та «вітрові хвилі – береги водосховищ». Бакалавр-гідролог повинен 

добре уявляти роль і місце процесів переформування русел в системі гідрологічних наук, розумітися в 

питаннях впливу хвиль на динаміку берегів водосховищ, вміти застосовувати отримані знання для 

прикладних цілей. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Фізика», «Геологія і геоморфологія», «Метеорологія і 

кліматологія», «Загальна гідрологія»,; 

2. Знання теоретичних питань фізики, математики, гідрології річок, геології і 

геоморфології , метеорології, загальної гідрології; 

3. Володіти елементарними навичками гідрологічних та руслових  розрахунків, методами 

обробки картографічної та статистичної інформації. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 
вивченню теоретичних і методичних засад руслових процесів зокрема студент повинен 

знати:  основні теоретичні положення руслознавства; 

- географічні закономірності прояву руслових процесів; 

- основні положення механізму прояву ерозії; 

- фактори процесів та їх роль у русло формуванні; 

- умови формування річкових русел; 

- типізації русел та їх морфо динаміку; 

- умови формування поздовжніх профілів та заплав річок;  

- вплив господарської діяльності та гідро екологічні умови прояву руслових процесів; 

основні положення динаміки берегів водосховищ; 

 

Навчальна дисципліна «Руслові процеси» є складовою комплексної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціалізації «Гідрологія» спеціальності «Науки 

про Землю». 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи 
знань щодо методології та організації досліджень.  
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  

засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, методику й 

технології проведення гідрологічних та руслових досліджень, навчитися проводити авторські 

дослідження і, зокрема, в частині збору первинної інформації, теоретичних посилок та робочих 

гіпотез, вибору методики та методів проведення аналізу руслового режиму русел річок;  

ознайомити студентів з теоретичними уявленнями про структуру руслового потоку, 

закономірностями розвитку руслових процесів та їх чинниками формування, типами русел річок та 

умовами їх розповсюдження, русловими деформаціями та їх проявами, практичним застосуванням 

теорії руслових процесів; показати умови формування заплав і поздовжних профілів річок, сутність 

процесів переформування берегів водосховищ. 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних компетенцій: 

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК-1). 

 Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 

впродовж життя (ЗК-6). 

 Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної 

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

 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 Предмет, методи і задачі курсу. Коротка 

історія розвитку науки. Прикладне значення 

науки про руслові процеси.  

лекція тест, питання, 

бліц опитування 

 

 

30% 

1.2 Застосування теорії руслових процесів для 

покращення судноплавства, гідротехнічного 

будівництва, сільського господарства при 

добуванні корисних копалин, гідроекологічних 

аспектів річок 

 

1.3 Фактори руслових процесів. Їх ієрархія. 

Природні і антропогенні чинники. 

лекція,  

1.4 Понятійний апарат руслових процесів. 
Визначення поняття «руслові процеси» та 

«русловий процес». 

лекція,  

1.5 Види руслових деформацій та умови їх прояву. 

Вертикальні, горизонтальні деформації та 

переміщення донних гряд. 

лекція, практична 

робота 

1.6 Стійкість річкових русел та її визначення. 

Аналіз підходів до визначення стійкості 

річкових русел. 

лекція, практична 

робота 

1.7 Режими руху рідини. Турбулентність потоку 

та її характеристики. Теорії 

турбулентності. 

лекція,  

1.8 Поняття нерозривності потоку. Рівняння 

нерозривності. Кінематична структура 

руслового турбулентного потоку. 

лекція 

1.9 Механізм ерозії. Форми прояву ерозії в різних 

ланках водних потоків. Схилова, яркова та 
руслова ерозія. 

лекція,  

1.10 Руслові наноси та їх класифікація. Графік 

Кресера. Транспорт наносів у руслі. 

лекція, 

1.11 Дифузійна та гравітаційна теорії 

транспорту наносів. 

лекція,  

1.12 Транспортуюча здатність потоку. 

Акумуляція наносів. Форма гряди. Грядове 

переміщення наносів. 

лекція, практична 

робота 

1.13 Поняття про руслоформуючу витрату води 

та її визначення за М.І. Маккавеєвим. 

лекція, практична 

робота 

1.14 Географічні аспекти руслоформування річок. 

Закони, які регулюють акумулятивно-ерозійні 

процеси. Характеристика ерозійно-

акумулятивних процесів в ланках сітки водних 

потоків. 

лекція 

1.15 Класифікації річкових русел. лекція 

1.16  Перекати і перекатні ділянки. Плеси та 

плесові улоговини. Відносно прямолінійні 

нерозгалужені русла. 

лекція,    

1.17 Меандруючі річки та їх поширення. Схема 

формування меандри. Основні елементи 

меандри. Типи меандр. 

лекція, практична 

робота 

  

1.18 Формування розгалужених русел.. Вузли 

розгалужень. Формування вузлів злиття 

річок. Чинники, які впливають на формування 

вузлів злиття річок. Гирла річок. 

   



 

1.19 Формування поздовжнього профілю річки. 

Фактори розвитку поздовжніх профілів 

   

1.20 Умови формування заплав. Взаємодія 

руслового та заплавного потоків. 

Гідрологічний режим заплав. Типізація заплав. 

   

1.21 Гідроморфологічний аналіз і прогнози 

руслових деформацій. Оцінка швидкості 

руслових деформацій та балансу наносів. 

Схема застосування гідроморфологічного 

аналізу. 

   

1.22 Класифікація інженерних споруд – активні і 

неактивні споруди. Класифікація руслових 
прогнозів за оцінкою і видом прогнозування.   

   

1.23 Врахування руслових процесів при 

водогосподарському проектуванні і 

будівництві. Регулювання русел та його види. 

Днопоглиблювальні роботи. 

   

1.24 Екологічно допустимі витрати води та 

екологічно необхідний стік. 

   

1.25 Фактори динаміки берегів водосховищ. 

Основні параметри хвиль. Теоретичні 

напрямки дослідження вітрових хвиль. 

Розвиток та еволюція профілю берега. 

   

2.1 Показати основні методичні підходи до 

визначення залежностей Q = f (H), Q = f (В), 

Q = f (В/hсер) для встановлення вертикальних 

руслових деформацій 

практична робота звіт по 

практичній 

роботі, 

презентація 
екзамен 

 

30% 

2.2 Застосування картографічних і космічних 
матеріалів для встановлення горизонтальних 

руслових деформацій 

практична робота 

2.3 Застосування різних підходів для 

встановлення стійкості русел річок 

практична робота 

2.4 Розрахунок руслоформувальних витрат води 

за методикою М.І. Маккавеєва 

практична робота 

2.5 Визначення зміни крупності річкових наносів в 

часі 

практична робота 

2.6 Визначення типів річкових русел практична робота 

2.7 Побудова поздовжніх профілів річок та 

визначення змін їх висотних положень в часі 

практична робота 

3.1 Опрацювання наукових робіт В.Лохтіна та 

В.Лелявського. Наукові школи в руслових 

процесах. Розгляд праць М.І.Маккавеєва, 

Р.С.Чалова, М.Є.Кондратьєва, І.В.Попова, 

О.Г. Ободовського. 

 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

виконання 

практичних 

аналітично- 

робіт, 

самостійна 

робота 

 екзамен  

 
 

 

 

 

 

 

 

виконання 

практичних 

аналітично-

розрахункових 

робіт, звіти за 

результатами 

20% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       20% 

3.2 Огляд класифікаційних схем руслових 

деформацій таких авторів як І.В.Попов, 

Р.С.Чалов, S.Leopold, V.Rosgen. Аналіз різних 
підходів до визначення показників стійкості 

русел. 

 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

3.3 Класифікації руслових наносів за їх 

гранулометричним складом. Теорії 

транспорту наносів. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 

4.1 Аналіз існуючих підходів до визначення 

руслоформувальних витрат води. Оцінка 

форми рельєфу русел. 

лекція, самостійна 

робота 

4.2 Огляд всіх 7 законів, які регулюють 

акумулятивно-ерозійні процеси в ланках сітки  

водних потоків. Класифікаційні схеми різних 

типів русел та руслових процесів. 

лекція, практична 

робота, самостійна 

робота 



 

4.3 Загальна характеристика руслових форм. Їх 

формування в різних типах русел. 

лекція, , самостійна 

робота 
самостійної 

роботи 

 4.4 Сутність гідроморфологічної оцінки річкових 

водних об’єктів. Сучасні підходи до 

визначення екологічних аспектів руслових 

процесів. 

 

4.5 Характеристика берегів каскаду дніпровських 

водосховищ. Абразія та акумуляція берегів на 

них. 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

Програмні 

результати 

навчання 

Результати навчання за дисципліною 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5-

1.25 

2.1 2.2 2.3 2.4-

2.7 

3.1 3.2-

3.3 

4.1 4.2-

4.5 
Демонструвати 

прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища, діяти 

професійно, 

безпечно та 
толерантно, у 

складних форс-

мажорних 

обставинах, в 

різних природних, 

соціально-

економічних та 

етнокультурних 

умовах  

+ + + + +         

Демонструвати 

навички 

ефективної 
міжособистісної 

взаємодії та 

командної роботи 

     + + + +     

Демонструвати 

прихильність 

безпеці 
         + + + + 

 

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 (знання РН 1.1-1.25) – до 30%;  

2. результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.7) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (комунікація РН 3.1-3.3) - до 20%;  

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.5) - до 20% 

7.1. Форми оцінювання студентів:  
У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних 

занять. Завершується дисципліна – іспитом.  

Упродовж семестру, 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 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 5 - 8. Обов’язковим 



 

для іспиту 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 „5”  х 1  = 5 „1”  х  1 = 1 „5”  х 1  = 5 

Практична робота „3”  х 2  = 6 „5”  х 2  = 10 „3”  х 2 = 6 „5”  х 2  = 10 

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 екзамену 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- 40 балів, 

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

кількості балів, відведених на екзамен).  

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

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до екзамену – 36 балів.  

 
 При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен 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 –4 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 20 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 5 – 8 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 1 грудня- практичні роботи здаються до 10 грудня.  

*- 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 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



 

8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції  практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. Гідроморфодинамічні аспекти прояву руслових процесів 

1 
Вступ. 

Тема 1. Коротка історія. Фактори руслових 
процесів. Руслові деформації 

6 4 10 

2 
Тема 2. Стійкість річкових русел. 

Турбулентність. Кінематична структура 
потоку 

6  10 

3 
Тема 3. Руслові наноси, транспорт наносів. 

Грядове переміщення наносів 
6  10 

4 
Тема 4. Руслоформувальні витрати води. 

Процеси в ланках сітки водних потоків 
6 4 10 

5 Модульна контрольна робота 1 1   

 

Частина 2 Класифікації річкових русел та характеристика поздовжніх 

профілів і заплав 
 

6 

Тема 5.  Класифікації річкових русел. Перекати. 
Відносно прямолінійні русла. 
Меандруючі річки. Розгалужені річки. 
Гирла річок 

6 4 10 

7 
Тема 6.  Поздовжній профіль річки. Заплави 

річок. Господарське і екологічне 
врахування руслових процесів 

6 4 11 

8 
Тема 7. Гідроморфологічний аналіз. Екологічна 

оцінка руслових процесів 
6  10 

9 
Тема 8. Теорії хвиль. Енергетична теорія хвиль. 

Згони і нагони. Розвиток берегів. Типи 
рівноваги берегів 

6  10 

 Модульна контрольна робота 2 1   

 ВСЬОГО 50 16 81 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 150  год., в тому числі: 

Лекцій – 50  год. 

Практичні – 16 год. 

Консультації – 3 год. 

Самостійна робота – 81 год. 
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