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ВСТУП 

Гірська гідрометеорологічна практика є складовою частиною навчальних практик 

географічного факультету і згідно з навчальними планами проводиться  для студентів 3-го 

курсу кафедри гідрології та гідроекології. Ця практика виїзна, місцем її проведення є База 

польових практик географічного факультету Київського національного факультету імені 

Тараса Шевченка, яка розташована у с. Чорна Тиса, Рахівського району Закарпатської області. 

Вона є обов’язковим компонентом освітньої програми «Управління та екологія водних 

ресурсів» першого рівня вищої освіти на здобуття освітнього ступеню бакалавра за 

спеціальністю 103 - Науки про землю; галузі знань – 10 Природничі науки. Термін 

проходження практики – 60 годин протягом двох тижнів, час проведення - у зимовий період 

(в основному, в січні-лютому). 

1. Мета навчальної практики. Навчальна гірська гідрометеорологічна практика  

орієнтована на закріплення і поглиблення студентами отриманих під час вивчення ряду 

навчальних дисциплін базових знань про формування та вивчення вод суші в гірській 

місцевості. Метою практики є формування у студентів кафедри гідрології та гідроекології 

здатності розв’язувати теоретичні питання та прикладні завдання у своїй майбутній 

професійній діяльності. Тобто, практика спрямована на оволодіння методиками проведення 

гідрометеорологічних спостережень (стаціонарних і маршрутних), практичними навичками і 

прийомами польових експедиційних досліджень, їх самостійною організацією. Польові 

роботи доповнюються камеральними, які передбачають обробку результатів стаціонарних 

спостережень та маршрутних зйомок, їх узагальнення, оформлення звіту та складання заліку. 

Проведення практики в зимовий час протягом двох тижнів та розташування бази польових 

практик географічного факультету в Українських Карпатах біля витоків р. Тиси забезпечує 

можливість проведення студентами широкого кола досліджень: стаціонарних та маршрутних 

спостережень за погодними умовами, за характеристиками снігового покриву,  за рівнем води 

та льодовими явищами у річках з аналізом просторово-часового змінювання вищезазначених 

показників, насамперед, з висотою місцевості та залежно від мікрокліматичних особливостей 

гірських схилів різної просторової експозиції.  

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:  успішне опанування 

навчальних дисциплін «Основи метеорології», «Геологія загальна та історична», 

«Гідрографічна характеристика районів річкових басейнів України», «Гідрометрія», 

«Математичні методи гідрологічних досліджень», «Водно-балансові розрахунки.  

3. Анотація навчальної дисципліни.  

Навчальна гірська гідрометеорологічна практика складається з трьох етапів:  

1) ознайомчо-підготовчого;  

2) основного – виконання польових робіт;  

3) заключного.  

На підготовчому етапі перед виїздом на практику викладач-керівник практики 

проводить інструктивну нараду, де ознайомлює студентів-практикантів з завданням і 

програмою практики, детальним календарним планом її проведення, надає рекомендації щодо 

необхідного мінімуму особистих речей, спорядження, документів. Особлива увага 

приділяється питанням техніки безпеки та правилам поведінки студентів у польових умовах. 

Кожен студент складає залік з цих питань і підписується в документі «Інструктаж з техніки 

безпеки та охорони праці під час проходження зимової гірської гідрометеорологічної 

практики» про зобов’язання та поінформованість щодо  техніки безпеки та правил поведінки.  

Польовий етап – це основний час проведення навчальної практики. Кожний день 

основного етапу передбачає здійснення певних видів польових досліджень, проведення 

стаціонарних спостережень та маршрутних походів, камеральної обробки та систематизації 

зібраних даних, розрахунків, аналізу отриманої інформації, підготовка матеріалів для 

написання окремих розділів звіту з практики. Обов’язковим елементом кожного виду 

польових робіт є попередня лекція, в якій окреслюються головні питання, які будуть 

проілюстровані подальшими польовими дослідженнями. Кожний студент зобов’язаний брати 

участь у всіх передбачених програмою практики роботах, спостереженнях і дослідженнях. 



Стаціонарні спостереження за характеристиками снігового покриву, рівнями води та льодовим 

покривом річок проводяться в визначені строки (08 та 20 годин кожного дня). Маршрутні 

снігозйомки мають характер походів, протяжність яких від 5 до 15 км і, як правило, вони 

проводяться у першій половині дня. Програмою практики передбачено 4 маршрути, які 

проходять радіально по всій території верхньої частині басейну р. Чорна Тиса. У маршрутах 

вимірюється висота, щільність снігу, а також у сніговому розрізі виділялись шари снігу с 

різною структурою з визначенням за його щільністю структурних видів снігових пластів. 

Проведення маршрутних снігозйомок планується заздалегідь, призначається зі студентів 

старшій за маршрут, який несе відповідальність за проведення маршруту. Він досконально 

вивчає маршрут, разом з викладачем розробляє графік прямування, контрольні терміни 

повернення, розподіл майбутніх польових робіт для всіх членів маршрутного загону та 

інформує студентів про їх зобов’язання в даному маршруті. Зміна проведення термінів і 

маршруту руху припускається тільки у виняткових випадках (несприятливі погодні умови, 

фізичний стан або загублення учасника чи учасників походу тощо). 

Заключний етап, в основному це 2 останніх робочих дня практики, студенти 

завершують стаціонарні та маршрутні спостереження, за отриманими даними за сніговим 

покривом проводять просторове узагальнення його показників та складають попередній 

прогноз характеристик весняного водопілля (шару стоку та максимальної витрати води) для 

верхньої частини р. Чорна Тиса, а також займаються написанням заключного звіту з зимової 

гідрометеорологічної практики. Захист практики відбувається в останній робочий день 

терміну її  проведення (диференційований залік).   

4. Завдання (навчальні цілі) – навчити студентів застосовувати теоретичні знання та 

сформувати методичні навички для здійснення зимових польових досліджень, спрямованих на 

отримання якісної спостереженої інформації про характеристики снігового покриву з аналізом 

просторово-часового їх змінювання з висотою місцевості та про гідрологічний режим водних 

об’єктів в горах. Проведення гідрологічної практики передбачає виконання наступних 

завдань: 

 безпосереднє ознайомлення з закономірностями залягання снігового покриву в горах та 

особливостями зміни його характеристик в часі та просторі в залежності від погодних 

умов, висотної зональності, експозиції схилів і з гідрологічним режимом річок в 

зимовий період та методами їх дослідження; 

 вивчення методик вимірювання та розрахунку і оволодіння практичними навичками 

проведення стаціонарних та маршрутних спостережень за характеристиками снігового 

покриву,  гідрологічним режимом річок; 

 набуття досвіду описуванні та дослідженні гідрометеорологічних процесів та явищ 

зимового сезону у гірській місцевості; 

 аналіз, систематизація та узагальнення даних спостережень і результатів досліджень; 

 складання звіту про практику та його захист. 

 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних компетенцій: 

 Знання та розуміння області наук про Землю (ЗК-2). 

 Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 

впродовж життя (ЗК-6). 

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

математики, інформаційних технологій тощо (ФК-2). 

 Здатність аналізувати склад і будову гідросфери  та її складових частин на різних 

просторово-часових масштабах (ФК-5). 

 Здатність ідентифікувати водні об’єкти, їх властивості та притаманні ним процеси (ФК-

10). 

 

 

 

 



5. 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   

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Умови формування стоку води гірських 

річок Карпат, види їх живлення, основні 

фази водного та риси гідрологічного 

режиму. 

лекція, 

польові 

роботи, 

камеральні 

роботи 

  

 

 

 

опитування в 

усній формі 

До 5% 

1.2 Вплив висотної зональності на просторово-

часову мінливість водно-балансових 

складових для різних фаз водного режиму.   

до 5% 

1.3 Основні характеристики снігового покриву – 

висота, щільність, запас води (водний 

еквівалент снігу), та методи їх виміру та 

розрахунку  

до 5% 

1.4 Особливості розподілу снігового покриву 

при наявності різких змін ландшафту і типу 

рослинності.  

до 5% 

1.5  Класифікацію снігу за вмістом у ньому води 

в рідкому вигляді, а також очевидні 

відмінності і фізичні характеристики різних 

типів снігу.  

до 5% 

1.6 Особливості водного та льодового режиму 

річок в зимовий період. Льодові явища на 

річках. 

до 5% 

1.7 Методи проведення стаціонарних та 

маршрутних спостережень та правила 

техніки безпеки при організації та проведені 

польових гідрометеорологічних досліджень 

та робіт.  

польові  

роботи  
до 10% 

2.1 Пояснювати особливості формування 

водного та льодового режиму гірських річок 

у зимовий період. 

лекції, 

камеральні 

роботи  

виконання 

практичних 

завдань під 

час 

проходження 

маршрутів 

до 8% 

2.2 Застосовувати методи проведення 

стаціонарних та маршрутних спостережень 

за снігом та методики розрахунку його 

характеристик, просторових і часових 

відмінностей в його накопиченні. 

польові  

роботи 
до 8% 

2.3 Описувати розвиток та еволюцію снігового 

покриву під впливом особливостей 

місцевості, вітру, рослинності і температури. 

польові 

 роботи  
до 8% 

2.4 Пояснювати процес метаморфізму снігу, 

поняття співвідношення сніг-вода і водний 

еквівалент снігу. 

польові  

роботи  
до 8% 

2.5 Аналізувати особливості водного та 

льодового режиму  річки, накопичення чи 

танення снігу на певній території в умовах 

реального часу.  

польові  

роботи  
до 8% 

3.1 Презентувати отримані результати за 

допомогою сучасних технічних засобів. 

підготовка 

заключного 

звіту  

 

 
до 10% 



4.1 Популяризувати знання про важливість 

вивчення водного, льодового режиму річок в 

зимовий період, снігового покриву,  

розуміння просторових і часових 

відмінностей в накопиченні снігу, що 

важливо при складанні гідрологічних 

прогнозів весняного водопілля та сніго-

дощових паводків, які враховують процеси 

снігонакопичення та сніготанення. 

лекції, польові 

роботи, 

камеральні 

роботи 

Захист 

заключного 

звіту, усне 

опитування  

до 5% 

4.2 Мотивувати та заохочувати необхідність 

досліджувати водні об’єкти та елементи 

навколишнього середовища та компоненти 

ландшафту, як  фактори, що впливають на їх 

режим.  

лекція, 

практичні 

заняття  

до 5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 
Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні 

результати навчання (назва) 

1. 2. 3. 4. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 1 2 

Застосовувати базові знання наук про Землю і 

розуміння основних просторово-часових 

закономірностей будови гідросфери та 

масштабності її сприйняття для орієнтування в 

просторі (ПРН-2) 

+ + + + + +          

Застосовувати у вирішенні професійних завдань 

міжсекторального характеру знання основних 

тенденцій розвитку гідрологічної науки і освіти 
на сучасному етапі на національному та 

міжнародному рівнях (ПРН-6) 

      + + + + + +    

Демонструвати володіння базовими засобами 

глобального позиціонування і віддаленого 

спостереження для вирішення фахових завдань 

(ПРН-14) 

      +  +   +    

Демонструвати вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні технології (ПРН-17) 
        + + + +    

Демонструвати визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

(ПРН-22) 

           + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається за результатами 

проходження маршрутно-польової частини практики та участі у камеральних роботах, 

зокрема у підготовці, оформленні та захисті підсумкового звіту. 

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

рівні така: 

1. результати навчання – 1 (знання РН 1.1-1.7) – до 40%; 

2. результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.5) - до 40%; 

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

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.2) - до 10%. 

7.1.Форми оцінювання студентів:  

- поточне оцінювання: кількість балів, що отримує студент протягом терміну проходження 

практики, є сумою балів, що були отримані при оцінюванні: 1) усних відповідей та виконанні 

практичних завдань під час маршрутів; 2) ведення польового щоденника; 3) участі у підготовці 

та оформленні звіту.  

 



Оцінювання за формами контролю: 

Форми контролю Кількість балів 

мінімальна максимальна 

Усне опитування та оцінювання практичних завдань 8 балів 15 балів 
Оцінка за ведення польового щоденника та польових робіт 15 балів 25 балів 

Оцінка за участь у підготовці та оформленні звіту 10 балів 20 балів 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку відбувається у вигляді захисту підсумкового 

звіту. Максимальна кількість балів, отримана на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, 

що додаються до поточних – 22 бали. 

- умови допуску до заліку: студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, до складання заліку не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску – 33 бали.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Поточне оцінювання Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 33 27 60 

Максимум 60 40 100 

 

Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в дію 

наказом № 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

7.2. Організація оцінювання: опитування в усній формі та/або оцінювання 

практичних завдань проводиться під час польових маршрутів. Захист заключного звіту 

відбувається в останній день практики і включає доповідь за розділом звіту, який готував 

студент, та відповіді на запитання.  

Студенти, які за поточне оцінювання отримали кількість балів від 20 до 33, під час заліку 

отримують додаткове практичне завдання. У випадку відсутності студента з поважних причин 

відпрацювання запланованих програмою видів робіт здійснюється у відповідності до 

«Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі 

організації навчального процесу». 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

Вимоги до звіту. Звіт складає бригада з 5-7 осіб за встановленим планом. Звіт містить 

вступну частину, описовий текст та результати проведених польових досліджень за період 

зимової гідрометеорологічної практики із включенням рисунків, схем, таблиць, завершується 

висновками та списком використаних джерел.  

 

План звіту з Гірської гідрометеорологічної практики. 
ВСТУП 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНІХ УМОВ БАСЕЙНУ Р. ЧОРНА ТИСА 

1.1. Фізико-географічне положення 

1.2. Рельєф та геологічна будова 

1.3. Кліматичні умови 

1.4. Ґрунти та рослинний покрив 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО ТА ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧОК ТЕРИТОРІЇ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 



2.1. Основні фактори формування стоку води річок, види їх живлення  

2.2. Режим рівнів та витрат води, основні фази водного режиму річок 

2.3. Характеристика хімічного складу поверхневих вод 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ 

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Організація та проведення гідрометричних робіт на річках (вимірювання рівнів 

та витрат води, товщини льодового покриву) 

3.2.Методика щоденних стаціонарних спостережень за сніговим покривом та 

методика проведення снігомірних зйомок 

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТА АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПЕРІОД 

ЗИМОВОЇ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

4.1. Стаціонарні спостереження біля Бази польових практик географічного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка  

4.2. Маршрутні снігомірні зйомки  

4.2.1. Маршрут №1: База польових практик – струмок Середній 

4.2.2. Маршрут №2: База польових практик – струмок Великій Ведмежий 

4.2.3. Маршрут №3: База польових практик – витік р. Чорна Тиса 

4.2.4. Маршрут №4: База польових практик – полонина Татул 

4.3. Аналіз просторових і часових відмінностей в накопиченні снігу в межах 

території дослідження та складання гідрологічних прогнозів характеристик 

весняного водопілля для р. Чорна Тиса біля с. Ясиня  

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№  

Назва заняття 

Кількість годин 
Польові 
роботи 

Камеральні 
роботи 

1  Робочий день 1. Заїзд на Базу польових практик 

географічного факультету КНУ (с. Чорна Тиса, Рахівського 

району Закарпатської області), розміщення студентів та 

викладачів, зустріч з начальником бази з приводу дотримання 

правил техніки безпеки та охорони праці під час проходження 

зимової гірської гідрометеорологічної практики та правил 

поведінки на базі. Підготовка приладів, приладдя для 

проведення польових робіт. 

 6 

2 Робочий день 2. Вступна лекція, обговорення змісту звіту, та 

основних польових робіт. Облаштування водомірних постів 

на річках Великий Ведмежий та Чорна Тиса. Встановлення 

снігомірної рейки біля бази. Початок стаціонарних 

спостережень за водним та льодовим  режимом, 

характеристиками снігу. Лекція про маршрутні снігомірні 

дослідження, ознайомлення з снігомірним маршруту №1 та 

призначення старшого за його проведення.  

3 3 

3 Робочий день 3. Маршрутна снігомірна зйомка №1: База 

польових практик – струмок Середній. Камеральні роботи: 

лекція, консультації та опитування студентів стосовно 

основних характеристик снігового покриву,  водного 

еквіваленту снігу та методів виміру та розрахунку. 

Стаціонарні спостереження. 

3 3 

4 Робочий день 4. Стаціонарні спостереження. Камеральні 

роботи з написання розділів звіту та обробки результатів 

вимірюваний та спостережень у маршруті №1, розрахунки 

характеристик снігу та аналіз результатів. Лекція про 

2 4 



розвиток та еволюцію снігового покриву під впливом 

особливостей місцевості, вітру, рослинності і температури, 

пояснення процесу метаморфізму снігу. Підготовка до 

проведення снігомірного маршруту №2 та призначення 

старшого за його проведення. 

5 Робочий день 5. Маршрутна снігомірна зйомка №2: База 

польових практик – струмок Великій Ведмежий. Лекція про 

класифікацію снігу за вмістом в ньому води в рідкому стані, 

про відмінності і фізичні характеристики різних типів снігу. 

Опитування студентів щодо структури снігу за 

стаціонарними спостереженнями та під час проведених 

маршрутів. Камеральні роботи з написання звіту. Підготовка 

до проведення снігомірного маршруту №3 та призначення 

старшого за його проведення. Стаціонарні спостереження. 

3 3 

 Вихідний день   

 Вихідний день   

 Робочий день 6. Маршрутна снігомірна зйомка №3: База 

польових практик – витік р. Чорна Тиса. Камеральні роботи з 

написання звіту. Стаціонарні спостереження. 

5 1 

 Робочий день 7. Стаціонарні спостереження. Камеральні 

роботи з написання розділів звіту та обробки результатів 

вимірюваний та спостережень у маршруті №3, розрахунки 

характеристик снігу та аналіз результатів. Лекція про 

просторові і часові відмінності в накопиченні снігу в горах, 

методи оцінки середніх по басейну характеристик снігу,  

важливість таких оцінок при складанні гідрологічних 

прогнозів весняного водопілля чи сніго-дощових паводків. 

Підготовка до проведення снігомірного маршруту №4 та 

призначення старшого за його проведення. 

2 4 

 Робочий день 8. Маршрутна снігомірна зйомка №4: База 

польових практик – полонина Татул. Камеральні роботи з 

написання звіту. Ознайомлення студентів з методикою 

прогнозу характеристик весняного водопілля для р. Чорна 

Тиса біля с. Ясиня. Стаціонарні спостереження. 

3 3 

 Робочий день 9. Стаціонарні спостереження. Камеральні 

роботи з обробки результатів вимірюваний та спостережень у 

маршруті №4, розрахунки характеристик снігу, аналіз 

результатів та написання розділів звіту. Побудова картосхеми 

просторового розподілу висоти снігу в межах території 

досліджень, розрахунок середньої висоти та прогноз 

можливого шару та максимальної витрати весняного 

водопілля на р. Чорна Тиса біля с. Ясиня. 

5 1 

 Робочий день 10. Підготовка заключного звіту та перевірка 

його керівником практики. Закінчення всіх видів польових 

досліджень. Збір всіх приладів та приладдя. Проведення 

захисту практики (диференційований залік). 

 6 

 День виїзду з бази польових практик. Проведення 

прибирання бази практики.  

  

 День прибуття в м. Київ   

 ВСЬОГО  60 годин* 

*Послідовність видів робіт, а також розподіл годин між польовою та камеральною 
частинами практики може варіювати в залежності від погодних умов.  

 

Рекомендована література: 



1. Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. Київ :  

Ніка-центр, 2003. 324 с. 

2. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний 

аналіз). Київ : Ніка-Центр, 2010. 316 с. 

3. Гидрологические и водно-балансовые расчеты/ Под ред. Н. Г. Галущенко. К.: Вища шк. 

Головное изд-во, 1987. 248 с. 

4. Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення / Ободовський О.Г., 

Сніжко С.І., Гребінь В.В., Паламарчук Л.В., Щербань І.М., Кобзистий П.І. К.: ВГЛ 

Обрії, 2055. 172 с. 

5. Кирилюк М.І. Водний баланс  і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат: 

Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2001. С. 78-87. 

6. Колісник П.І. Метеорология: Практикум. К.: Вища шк., 1986. 175 с. 

7. Маринич О.М. Фізична географія України: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. 

Маринич, П. Г. Шищенко. К.: Знання, 2005. 511 с. 

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичні 

методи в гідрометеорології» / Упорядник О. І. Лук’янець. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2010. 60 с. 

9. Ромащенко М.І. Савчук Д.П. Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, 

регулювання / за ред М.І Ромащенка. К.: Аграрна наука, 2002. С. 19-132. 

10. Сокали Л.И., Дмитренко Л.В., Киптенко Е.Н., Лютик П.М. Тепловой и водный 

режим Украинских Карпат. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. С. 161-281. 

11. Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Гребінь В.В. та ін. Загальна гідрологія / за 

ред. В.К. Хільчевського і О.Г. Ободовського.  К.: ВПЦ «Київський університет», 

2008. 399 с. 
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