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ВСТУП 
1. Мета дисципліни «Прикладні гідрологічні розрахунки» - ознайомити студентів з основними методами 

визначення розрахункових параметрів та характеристик стоку води річок для різного роду 

водогосподарського, сільськогосподарського, будівельного проектування, причому, як при наявності 
матеріалів гідрометричних спостережень (довгих та коротких рядів), так й при повної їх відсутності. 

Прикладні гідрологічні розрахунки є заключним етапом бідь-яких гідрологічних дослідженнях, які 

поєднують теоретичні та експериментальні дослідження в області гідрології з широкою інженерною 
практикою, що визначає економічне та соціальний розвиток суспільства. Отже, дуже важливим є 

використання інженером-гідрологом найбільш надійних методів розрахунку гідрологічних 

характеристик.   

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Метеорологія та кліматологія», «Геоморфологія і палеогеографія», 

«Загальна гідрологія», «Гідрографія України» «Гідрологія та гідрохімія України» «Методи 

обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації», «Математичні методи в гідрології», 
«Водно-балансові розрахунки», Гідрологічні прогнози», «Математичне моделювання і 
прогнозування гідрологічних процесів», «Використання стохастичних моделей в гідрології».  

2. Знання теоретичних основ наук про Землю (геології, метеорології, гідрології), фізичної 

географії, гідрофізики, кліматології, геоморфології, землезнавства, водного та теплового 

балансу, математичної статистики та теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, 
гідрологічних розрахунків і прогнозів, математичного моделювання.. 

3. Володіти елементарними практичними навичками збору, систематизації, узагальнення та 
статистичної обробки метеорологічних та гідрологічних даних спостережень, фізико-

географічної, соціально-економічної та картографічної інформації, кількісної оцінки 

гідрографічних, морфологічних та гідрологічних характеристик річок та їх басейнів, 
застосування методів математичної статистики та теорії ймовірностей, водного балансу. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальний курс «Прикладні гідрологічні розрахунки» в 7 семестрі  
надаються знання про річковий стік та детально розглядається концептуальні основи гідрологічних 

розрахунків – зв'язок гідрологічних розрахунків з практичними запитами економіки, річковий басейн як 

стокоформующий комплекс, методи досліджень при вивченні режиму та визначенні розрахункових 
характеристик стоку, рівняння водного та теплового балансу для різних водних об’єктів, теоретичні принципи 

методів досліджень та методичні основи практичних прийомів розрахунків. Також увага приділяється 

розрахунку норми річного стоку води річок за наявності тривалих гідрометричних спостережень, короткого 

ряду та за їх відсутності, оцінці циклічності коливань річного стоку води річок за інтегральною 
різницевою кривою та за методом ковзного осереднення, застосуванню теорії ймовірностей у 

розрахунках річного стоку, аналітичним кривим розподілу та визначення їх параметрів при наявності 

тривалих рядів гідрометричних спостережень, за наявності коротких рядів і за їх відсутності, 
розрахункам річного стоку заданої ймовірності перевищення, розрахунку внутрішнього розподілу 

стоку води річок за різними методами. У 8 семестрі в цієї навчальній дисципліні системно викладаються 

гідрологічні розрахунки екстремальних гідрологічних характеристик – мінімального та 
максимального стоку води річок, послідовність проведення та визначення розрахункових 

характеристик мінімального та максимального стоку заданої ймовірності перевищення за наявності 

тривалих гідрометричних спостережень, короткого ряду та за їх відсутності, а також застосування 

розрахункових ймовірностей перевищення (забезпеченостей) мінімальних та максимальних витрат 
води залежно від виду, класу капітальності та умов експлуатації будівельних, гідротехнічних, 

водогосподарських чи меліоративних споруд.   

При викладі лекцій та проведенні практичних робіт використані дедуктивний і індуктивний методи: 
від загальних понять до часткових, від простого до складного, від окремих випадків до загальних 

уявлень, понять і методів.    

Навчальна дисципліна «Прикладні гідрологічні розрахунки» є складовою комплексної підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» блоку спеціалізації «Екологічна гідрологія» 
освітньої програми «Гідрологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів системи знань про утворення і 

формування річкового стоку – середнього та різних його екстремальних проявів, як результату 
взаємодії гідрометеорологічних явищ і процесів та умов підстильної поверхні басейну річки; ролі 

природних і антропогенних чинників у формуванні різних елементів річкового стоку; основних 



 

методів та способів досліджень і розрахунків окремих характеристик стоку і гідрометеорологічних 

елементів, що його обумовлюють; практичної значимості розрахунків гідрометеорологічних 
характеристик і величин річкового стоку для обґрунтування проектів гідротехнічних споруд, 

будівництва, охорони вод і подолання негативних наслідків їх дії. Також завдання вивчення 

дисципліни – розкрити наукові принципи, що покладені в основу методів прикладних гідрологічних 
розрахунків стоку води річок, причинно-наслідкові зв'язки досліджуваних гідрологічних 

характеристик з зумовлюючими їх фізико-географічними факторами, включаючи господарську 

діяльність людини, а також навчити студента як майбутнього фахівця-гідролога мислити самостійно, 

розуміти загальні і часткові принципи аналізу та узагальнень гідрологічних характеристик і на цій 
основі використовувати сучасні методи розрахунків, а також бачити шляхи їх вдосконалення.  

У результаті вивчення дисципліни «Прикладні гідрологічні розрахунки» студенти повинні засвоїти 

методи й технології оцінки розрахункових характеристик середнього, максимального та мінімального 
стоку води річок, порядок виконання та подання їх результатів та висновків, а викладачу необхідно 

показати значимість розрахункових характеристик середнього, максимального та мінімального стоку 

води у обґрунтуванні та застосуванні результатів у прикладній діяльності. 
Виконання поставлених завдань дозволять студенту досягти наступних компетенцій: 

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності в гідрологічної області наук про Землю із застосуванням теорій та 

методів дослідження природних водних об’єктів. 

Загальні компетентності (ЗК): 

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

 Здатність використання інформаційних технологій (ЗК-5). 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

 Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у 

польових і лабораторних умовах (ФК-3). 

 Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні гідросфери та її складових 
частин (ФК-4). 

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 та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 прикладні гідрологічні розрахунки – основні цілі 

та завдання, як розділу інженерної гідрології; 

лекція, самостійна 

робота 

тест, бліц 
опитування, 

модульні 
контрольні 
 

 

30% 

1.2 річковий стік та процеси його формування, часові 

та просторові особливості (часткові процеси та 

динаміка води у річковому басейні; 

лекція, самостійна 

робота 

1.3 постійні фізико-географічні і змінні 

гідрометеорологічні фактори формування стоку 

води та їх роль у формуванні стоку; 

лекція, самостійна 
робота 

1.4 гідрологічний та водний режим річок, види 

живлення річок, фази водного режиму річок, їх 

ознаки,  відмінності та основні характеристики; 

лекція, самостійна 
робота 

1.5 характеристики стоку води (витрата, модуль, шар, 

об’єм стоку), їх стандартні перетворення; 

лекція, самостійна 
робота 

1.6 теоретично-методичну базу гідрологічних 

розрахунків - методи обробки та аналізу 

гідрометеорологічної інформації, рівняння 

водного балансу, основні положення 

математичної статистики та теорії ймовірностей; 

лекція, практична 
робота, самостійна 

робота 

1.7 емпіричні криві розподілу та методи розрахунку 

ординат аналітичних кривих розподілу за 

формулами різних авторів;  

практична робота, 

самостійна робота 

1.8 основні поняття та особливості щодо прикладних практична робота, 



 

гідрологічних розрахунків середнього річного, 

мінімального та максимального стоку; 

самостійна робота 

2.1 охарактеризувати фізико-географічний комплекс 

річкового басейну; аналізувати види живлення та 

водний режим річок, гідрографи стоку води, 

визначати характеристики стоку води;  

практична робота,, 
самостійна робота 

Захист 
практичних 
робіт, 
опитування, 

модульні 
контрольні, 

залік 

 

40% 

2.2 аналізувати просторові та часові особливості 

формування середнього, мінімального та 

максимального стоку води в басейнах рівнинних 

та гірських річок; 

практична робота,, 

самостійна робота 

2.3 складати рівняння водного балансу різних фаз 

водного режиму річки (водопілля, паводки, 

меженні періоди); 

практична робота, 
самостійна робота 

2.4 застосовувати методи математичної статистики та 

теорії ймовірностей для розрахунку основних 

параметрів досліджуваних рядів, ординат 

емпіричного і аналітичного їх розподілу; 

практична робота, 
самостійна робота 

2.5 проводити розрахунки основних параметрів 

розподілу  середнього річного, мінімального та 

максимального стоку води річок за наявності 

тривалих гідрометричних спостережень, 

короткого ряду та за їх відсутності; 

практична робота, 
самостійна робота 

2.6 будувати криві забезпеченості та розрахувати 

середній річний, мінімальний та максимальний 

стік води річок заданої ймовірності перевищення; 

практична робота, 
самостійна робота 

2.7 проводити розрахунок внутрішнього розподілу 

стоку води річок за моделлю реального року та за 

методом компонування сезонів; 

практична робота, 

самостійна робота 

2.8 оцінити циклічність коливань стоку води річок за 

інтегральною різницевою кривою та за методом 

ковзного осереднення; 

лекція, практична 
робота, самостійна 

робота 

3 вироблення практичних навиків проведення 

комплексної оцінки причинно-наслідкових 

зв'язків досліджуваних гідрологічних 

характеристик з зумовлюючими їх фізико-

географічними факторами для встановлення 

фізичних закономірностей гідрологічних 

процесів, явищ та розуміння загальних і 

часткових принципів аналізу та узагальнень 

гідрологічних характеристик – від простого до 

складного, від окремих випадків до загальних 

уявлень, понять і методів. 

комплексні оцінки, 
аналітичні висновки 

та доповіді, 

самостійна робота 

Підготування 

до виконання 

практичних 
робіт, 
здійснення 
індивідуальних 

аналітико-
розрахункових 

робіт, залік  

10% 

4.1 при проведенні практичних занять студенти 

отримують індивідуальне завдання для конкретної 

річки для розрахунків  статистичних параметрів 

середнього річного, мінімального та максимального 

стоку води річок та кривих їх розподілу за наявності 

тривалих гідрометричних спостережень, короткого 

ряду та за їх відсутності, циклічності коливань 

стоку, внутрішньорічного розподілу стоку води;  

практична робота, 
самостійна робота 

Виконання 
аналітично-

розрахункових 
практичних 
робіт, аналіз 

проміжних та 
кінцевих 
результатів, 
залік  

 

20% 

4.2 При проведенні розрахункових  робіт із 

застосуванням  загально-прийнятих методів 

математичної статистики та теорії ймовірностей 

практична робота, 
самостійна робота 

4.3 При комплексній оцінці розроблених студентами 

розрахункових схем, при прийнятті та 

обґрунтуванні рішення стосовно отриманих 

результатів;  

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 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4.1 4.2 4.3 

Демонструвати знання 
та розуміння 

предметної області та 

професії (ПРН-1). 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Демонструвати знання 
та розуміння 

природного 

різноманіття об’єктів 

гідросфери, 
масштабності їх вияву, 

дискретності та 

континуальності 
гідрологічних процесів 

(ПРН-5). 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Демонструвати навички 

ефективної 

міжособистісної 
взаємодії та командної 

роботи (ПРН-15). 

                + + + + 

Демонструвати повагу 

та цінування до 
різноманітності, 

мультикультурності, 

гендерної рівності 
(ПРН-16). 

                + + + + 

 

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 – 1.8 (знання РН 1.1-1.8) – до 30%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.8) - до 40%;  

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

4. результати навчання – 4 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.3) - до 20%  

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

практичних занять. Завершується дисципліна в 7 семестрі– заліком, у 8 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 1-6, у ЗМ2 – теми 7-13, у ЗМ3 – теми 14-17, у ЗМ4 – теми 

18-23 .  

Обов’язковим для заліку у 7 семестрі та іспиту у 8 семестрі є написання контрольних робіт за ЗМ, 

виконання практичних робіт. 

 

 



 

 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1/ЗМ 3 ЗМ 2/ЗМ4 
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 

практичні заняття „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 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 у 7 семестрі та іспиту у 8 семестрі 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 заліку та 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 1/3 Змістовий модуль 2/4 Залік/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 – 6 теми, оцінювання виконується у терміни – 

до 15 жовтня,  За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 7 – 13 теми, оцінювання 

виконується у терміни – до 20 листопада; - практичні заняття проводяться до 30 листопада.  

За змістовим модулем 3 (ЗМ3), до якого входять 14 – 17 теми, оцінювання виконується у терміни 

– до 15 березня,  За змістовим модулем 4 (ЗМ4), до якого входять 18 – 23 теми, оцінювання 

виконується у терміни – до 20 квітня; - практичні заняття проводяться до 30 квітня. 

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. Розрахунки норми та статистичних параметрів мінливості середнього річного стоку 

за наявності тривалих гідрометричних спостережень, короткого ряду та за їх відсутності  

1 

Тема 1. Вступ до дисципліни «Прикладні гідрологічні 

розрахунки». Зв'язок гідрологічних розрахунків з 

практичними запитами економіки. Методи досліджень при 
вивченні режиму та визначенні розрахункових характеристик.  

4  10 

2 

Тема 2. Основні фактори та їх роль  у формуванні стоку води - 

фізико-географічні та гідрометеорологічні.  Водний 

баланс для різних водних обєктів. Річковий басейн як 
стокоформующий комплекс.  

8 2 16 

3 

Тема 3. Оцінка репрезентативності досліджуваного ряду 

спостережень за середнім річним стоком води річок. 
Розрахунок норми річного стоку та параметрів  його 

мінливості за наявності тривалих гідрометричних 

спостережень.  

6 6 18 

4 

Тема 4. Оцінка циклічності річного стоку води річок за 
інтегральною різницевою кривою та за методом ковзного 

осереднення. Вибір розрахункового періоду для 

визначення норми стоку з врахуванням його коливань 
(цикли та фази водності). 

6 4 16 

5 

Тема 5 Приведення норми стоку за наявності короткого ряду 

гідрометричних спостережень до багаторічного періоду 

за річкою-аналогом. Критерії подібності річки аналога до 
розрахункової річки. Визначення статистичних 

параметрів при коротких рядах. 

4 6 18 

6 

Тема 6. Непрямі методи розрахунку норми річного стоку води 

та визначення статистичних параметрів за відсутності 
гідрометричних спостережень.  

4 2 16 

7 Модульна контрольна робота 1 2   

Частина 2  Криві розподілусереднього річного стоку води річок та розрахунки його значень 

різних ймовірностей перевищення. Внутрішньорічний розподіл стоку та методи його розрахунку 

8 
Тема 7. Криві розподілу стоку води та їх основні властивості. 

Застосування теорії ймовірностей для їх розрахунку.  
4  12 

9 
Тема 8. Емпіричні криві розподілу, формули для розрахунку, 

умови їх вибору та застосування.   
4 4 15 

10 

Тема 9. Аналітичні криві розподілу. Розрахунки основних 

параметрів та ординат аналітичних кривих розподілу за 

методами: моментів, найбільшої правдоподібності, 
графоаналітичним.   

6 4 16 

11 

Тема 10. Побудова кривих забезпеченостей та розрахунок 

середнього річного стоку води річок заданої ймовірності 

перевищення для різних прикладних потреб. 

4 2 14 

12 

Тема 11. Внутрішньорічний розподіл стоку води річок. 

Фактори, що впливають на розподіл стоку води протягом 

року. 

4  14 

13 
Тема 12. Розрахунок внутрішньорічного розподілу стоку води 

річок за моделлю реального року за методом 

компонування сезонів.. 

4 2 16 

14 
Тема 13 Оцінка змін стоку води під впливом господарської 

діяльності. 
6 2 16 

15 Модульна контрольна робота 2 2   



 

Частина 3. Розрахунки мінімального стоку води річок за наявності тривалих гідрометричних 

спостережень, короткого ряду та за їх відсутності 

16 
Тема 14. Поняття про меженний і мінімальний стік води та 

умови їх формування.  Основні розрахункові 

характеристики мінімального стоку. 

2  10 

17 

Тема 15. Визначення статистичних параметрів та розподілу 
мінімального стоку річок та розрахунок базових 
ймовірностей перевищення для різних прикладних 

потреб за наявності тривалих рядів гідрометричних 

спостережень. 

4 6 12 

18 
Тема 16. Розрахунок мінімального стоку за наявності 

короткого ряду спостережень та за їх відсутності  
4 4 12 

19 Тема 17. Перемерзання і пересихання річок. 2  7 

20 Модульна контрольна робота 3 2   

Частина 4. Розрахунки максимального стоку води річок за наявності тривалих гідрометричних 

спостережень, короткого ряду та за їх відсутності 

21 
Тема 18. Максимальний стік води, як екстремальне 

гідрологічне явище. Основні поняття та загальні підходи 

до вивчення і розрахунків максимального стоку води. 

2  10 

22 

Тема 19. Основні розрахункові характеристики максимального 
стоку. Роль максимального стоку у формуванні водного 

режиму річок. Класифікації водопіль і паводків за 

походженням, окресленнями гідрографів та іншими 
ознаками. 

2  12 

23 

Тема 20. Умови формування максимальних витрат весняного 

водопілля і методи їх розрахунків за наявності тривалих 

рядів гідрометричних спостережень, короткого ряду 
спостережень та за їх відсутності 

6 6 18 

24 
Тема 21. Умови формування максимальних витрат дощових 

паводків і методи їх розрахунків за даними спостережень 

та за їх відсутності 

4 6 16 

25 
Тема 22. Розрахунки найвищих рівнів води і визначення 

максимальних витрат води за позначками високих вод. 
4 2 10 

26 
Тема 23. Гідрографи максимального стоку. Методи побудови 

гідрографів весняних водопіль та дощових паводків.  
2  12 

27 Модульна контрольна робота 4 2   

 ВСЬОГО 104 58 316 

*Примітка: теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 480 год., в тому числі: 

Лекцій – 104 год.  

Практичні заняття - 58 год. 

Консультації – 2 год.   

Самостійна робота - 316 год.   
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