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ВСТУП 

 

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Руслові процеси» 

призначені для надання студентам практичних навичок розрахунків і 

побудов стосовно процесів взаємодії в гідродинамічній системі «потік-

русло». Вони містять виконання шести практичних робіт і охоплюють 

основні положення стосовно проявів вертикальних і горизонтальних 

руслових деформацій, умов проходження руслоформувальних витрат води, 

параметрів, що визначають стійкість русел річок, екологічно допустимих 

витрат води, які характеризують екологічний стан річкових русел, а також 

побудови поздовжнього профілю річки з використанням ГІС.  

 Вказані практичні роботи відповідають основним розділам курсу 

«Руслові процеси» і дозволяють краще усвідомити теоретичні положення 

лекційного матеріалу і, разом з тим, набути певних практичних навичок їх 

застосування. 

 При виконанні практичних робіт студенти мають навчитися проводити 

певні руслові розрахунки з відповідною точністю їх представлення, а також 

узагальнювати отримані результати. 

 Кожен студент за вказаною роботою отримує ділянку річки в районі 

гідрологічного поста і самостійно проводить відповідні розрахунки і 

узагальнення. 

При виконанні практично всіх робіт необхідно використовувати 

крупномасштабні картографічні матеріали, а також космічні знімки, 

електронні карти за різні періоди, які знаходяться у вільному доступі або 

розміщенні за посиланням (сайт університету). Для окремих робіт доцільно 

також використовувати таке програмне забезпечення, як Google Earth, QGIS. 

 При оформленні рисунків і графіків варто дотримуватися стандартних 

форматів і масштабів: 

- формати рисунків мають бути 203х288 або 288х407; 

- графіки кривих зв’язків Q=f(H), Q=f(v), Q=f(h), Q=f(I) та інші 

побудови мають бути виконані з дотриманням стандартних вимог щодо 

вертикальних і горизонтальних масштабів та їх кратності. 

 При накладанні топографічних карт або суміщенні космічних знімків 

за різні роки необхідно враховувати їх масштаби для деталізації уточнення 

визначення необхідних віддалей русел річок та їх форм. 

 У випадку побудови епюр руслоформувальних витрат води 

горизонтальні та вертикальні масштаби мають бути кратними 1, 2, 5, 10. 
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Також в описі виконання практичних робіт наведено варіанти для 

виконання їх з використанням геоінформаційних систем. Застосування ГІС 

при оцінці руслових процесів широко використовується в сучасних 

дослідженнях, що дає можливість за інформацією дистанційного зондування 

Землі, обробки векторних та растрових даних встановити руслові деформації, 

побудувати поздовжній профіль річки або оцінити зміну типів русла.  

Всі практичні роботи завершуються пояснювальними аналітичними 

записками, в яких варто охарактеризувати основні отримані величини 

розрахунків, виконати їх інтерпретацію та проаналізувати отримані 

результати. Крім того, в роботах, де застосовуються кілька методів або 

підходів до встановлення різних показників, варто провести їх порівняльний 

аналіз. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 

 

 Визначення вертикальних руслових деформацій річок 

 

Вихідні дані. 

За даними гідрологічного поста, розташованого на обраній для аналізу 

вертикальних руслових деформацій ділянці річки, вибираються таблиці 

«Виміряні витрати води» і «Щоденні рівні води» за не менш як 30-річний 

період спостережень. 

Завдання: 

1. Ознайомитися із загальними умовами руслоформування на 

ділянці річки в районі розташування витратного гідрологічного поста. 

2. Вибрати із зазначеного періоду спостережень за витратами і 

рівнями води 6-8 років із найбільшою водністю для побудови кривих витрат 

Q=f (H) з метою залучення до оцінки вертикальних деформацій всіх фаз 

водного режиму. 

3. За допомогою довідникових джерел (Щорічні дані за витратами і 

рівнями вади), роки яких закінчуються на 0 (2010р.) і на 5 (2015р.) 

встановити рівні води, при яких починається затоплення поверхні заплави. Ці 

рівні пунктиром відобразити на кривих витрат. 

4. За допомогою побудованих кривих витрат води встановити 

тенденцію до просідання (ерозія) або підняття (акумуляція) рівнів води на 

ділянці річки. 

5. Для характерних витрат води (межах руслових брівок і над 

поверхнею заплави) встановити середні і максимальні багаторічні та річні 

величини змін води за багаторічний період і представити їх у табличній 

формі. 

 Виконання роботи.  

 Вертикальні руслові деформації обумовлюють трансформацію 

повздовжнього профілю річки та зміни відміток дна русла. Вони 

обумовлюють розмивання (зниження) або акумуляцію (підвищення) відміток 

дня русла.  

 Для встановлення вертикальних руслових деформацій вибирається 

ділянка річки поблизу витратного гідрологічного поста. На ній оцінюється 

загальна тенденція прояву руслових процесів, впливу на їх прояв різної 

антропогенної діяльності в руслі та на водозборі річки. Крім цього на самому 

гідрологічному посту період спостереження за рівнями та витратами води 

повинен складати не менше 30-40 років, щоб охопити і маловодну і 
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багатоводну фази водності річки, при яких прояв як вертикальних, так і 

горизонтальних деформацій може мати різну інтенсивність. (Розлач, 2007, 

Гідроморфоекологічна оцінка…, 2018). 

 Наступний етап роботи полягає в проведенні побудови кривих витрат 

води Q=f(H). Цей спосіб оцінки вертикальних руслових деформацій має 

найбільше практичне застосування з огляду на встановлення їх 

інтенсивності. Зміщення кривих за багаторічний період вгору або вниз 

дозволяє говорити про накопичення річкового алювію (акумуляцію або про 

розмивання русла (ерозію). Зміна рівня води при одній і тій же витраті за 

багаторічний період свідчить про інтенсивність акумуляції наносів або ерозії 

руслової улоговини. Зазвичай прояв вертикальних руслових деформацій 

представляють у см/рік. 

 Криві витрат води будуються за таблицями гідрологічних щорічників 

«Виміряні витрати води» та «Щоденні рівні води». Для побудови кожної 

кривої варто відібрати щонайменше 30-40 точок відповідних витрат та рівнів 

води в період відкритого русла. Ці точки мають охоплювати всі фази водного 

режиму (межень, водопілля, паводки.) Іншою умовою в побудові кривих 

витрат для встановлення вертикальних руслових деформацій є вибір для 

цього багатоводних років. Саме багатоводні роки дають можливість 

відобразити вихід води на поверхню заплави і, таким чином, встановити весь 

спектр прояву вертикальних деформацій в межах руслових брівок та при 

затопленій заплавній поверхні. Для об’єктивної оцінки спрямування цих 

деформацій необхідно за вказаний період побудувати віяло кривих Q=f(H), 

тобто їх має бути принаймні 6-8. За побудованими кривими можна провести 

оцінку їх зміщення по роках вниз (рис.1.1) або вгору (рис.1.2). , отже, 

встановити спрямованість вертикальних руслових деформацій. 

 При оцінюванні спрямованості вертикальних руслових деформацій 

варто звернути увагу на вихід рівнів води на поверхню заплави (дивись п.3 

завдання). В деяких випадках на поверхні заплави може змінитися характер 

прояву цих деформацій. Це може бути пов’язано з морфологічними 

особливостями її поверхні, а також загальними умовами (вільний чи 

обмежений прояв) процесів руслоформування. Тому даний метод 

здебільшого варто застосовувати для оцінювання саме руслових 

вертикальних деформацій. 
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Рис.1.1. Суміщені криві Q=f(H) для р. Оскіл -гідрологічний пост 

Куп’янськ (акумуляція)  

 
Рис.1.2. Суміщені криві Q=f(H) для р.Горинь -гідрологічний пост 

Ямпіль (ерозія)  

 

 При оцінюванні спрямованості вертикальних руслових деформацій 

варто звернути увагу на вихід рівнів води на поверхню заплави (дивись п.3 

завдання). В деяких випадках на поверхні заплави може змінитися характер 

прояву цих деформацій. Це може бути пов’язано з морфологічними 

особливостями її поверхні, а також загальними умовами (вільний чи 

обмежений прояв) процесів руслоформування. Тому даний метод 
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здебільшого варто застосовувати для оцінювання саме руслових 

вертикальних деформацій. 

 Для визначення інтенсивності прояву вертикальних деформацій за всім 

спектром витрат води встановлюється, при яких витратах спостерігаються 

максимальні і мінімальні зміни рівнів води. Це дозволяє визначити середні 

показники просідання або приросту рівнів води при відповідних витратах за 

багаторічний період. 

 Загальну зміну залежності Q=f(H) за багаторічний період для однієї 

або декількох річок (в залежності від поставлених завдань) за даними 

гідрологічних постів можна представити у вигляді таблиці1.1. 

 

Таблиця 1.1 Зміна залежності Q=f(H) для деяких річок України 

 

№ Річка-пункт Період 

спостереже

ння 

Max, см (- 

просідання, 

+ - приріст 

за період 

Max, см 

за рік 

Середнє, 

см за рік 

1 Дністер – м.Галич 1960-1996 -117 -3,25 -1,45 

2 Серет – м.Чортків 1960-1996 +14 +0,39 +0,08 

3 Південний Буг – 

с.Олександрівка 

1960-1996 -83 -2,31 -0,96 

4 Чорний Ташлик – 

с.Тарасівка 

1960-1996 -86 -2,39 -1,21 

5 Стир – м.Луцьк 1960-1996 -98 -2,51 -1,23 

6 Горинь –м. Ямпіль 1960-1996 -98 -2,72 -1,11 

7 Случ – м.Сарни 1960-1996 -71 -1,97 +0,56 

8 Десна – м.Чернігів 1960-1996 -100 -3.03 -2.33 

9 Самара – 

с.Кожерижки 

1960-1996 -113 -3,14 -1,56 

10 Мокрі Яли – 

х.Грушевський 

1960-1996 +100 +2,63 +0,59 

11 Сіверський Донець – 

с.Огірцеве 

1960-1996 +80 +2,22 +0,35 

12 Оскіл – м.Купянськ 1960-1996 +87 +2,42 +1,35 

13 Обіточна – 

м.Приморськ 

1960-1996 +110 +2,89 +1,45 

14 Берда –с. Осипенко 1960-1996 +113 +2,97 +0,87 
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 Варто зазначити, що вищенаведений метод оцінки вертикальних 

руслових деформацій засвідчує лише спрямованість їх прояву на конкретній 

ділянці річки за даними витратного гідрологічного поста. Континуальну їх 

оцінку можна виконати, наприклад, зіставленням поздовжніх профілів річки 

за певний достатньо довгий проміжок часу (25-30 і більше років). 

 

Питання до практичної роботи № 1 

 

1) Охарактеризуйте сутність вертикальних руслових деформацій. 

2) Вкажіть основні методи оцінки вертикальних руслових деформацій. 

3) Як застосовується залежність Q=f(H) для встановлення вертикальних 

руслових деформацій? 

4) За якими даними будуються криві витрат води Q=f(H)? 

5) В яких лінійних одиницях можна виміряти величини врізання або 

акумуляції русел річок? 
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 ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 

 

Визначення горизонтальних руслових деформацій річок 

 

Вихідні дані. 

 Для району гідрологічного поста, розташованого на обраній для 

аналізу горизонтальних руслових деформацій ділянці річки, вибираються 

крупномасштабні карти (зазвичай 1:25000, 1:50000 або 1:100000) з часовим 

проміжком між картами не менш як 30 років. (сайт факультету) Крім того 

можна скористатись космознімками в Google Earth за різні роки зйомки. 

Завдання: 

1. На підготовлених картах або космознімках обирається ділянка 

річки довжиною не менше 1 км (а максимальна її протяжність може складати 

до 10км), яка має бути зафіксована верхнім і нижнім умовними створами. 

2. На обраній ділянці річки фіксується розташування 

гідрологічного поста і для нього обирається поперечний переріз включно з 

шириною русла і заплави. 

3. Також на цій ділянці варто обрати ще принаймні два подібних 

перерізи на початку і в кінці ділянки, або в характерних місцях можливих 

змін русла річки. 

4. Базуючись на засадах гідроморфологічного аналізу 

застосовується метод суміщення різночасових одномасштабних карт або 

космознімків, котрий представляє собою безпосереднє накладання цих 

зйомок. 

5. Встановлюється інтенсивність горизонтального переформування 

(зміщення) русла як середнє з інтенсивності деформацій на обраних 

перерізах русло-заплавного комплексу на даній ділянці. 

6. Середня інтенсивність деформацій за рік (zсер, м/рік) на перерізі 

визначається за формулою: 

𝑧сер =
𝑍

𝑁
   (2.1) 

z – амплітуда зміщення берегової лінії, м, N – кількість років між 

зйомками. 

7. По одному зі створів встановлюється максимальна інтенсивність 

горизонтальних деформацій за весь період і за рік. 
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Виконання роботи. 

Горизонтальні руслові деформації пов’язані з переміщенням русла в 

плані та утворенням заплави. Вони обумовлюють з одного боку розмивання 

або нарощування берегів, а з іншого розвиток різних форм русел (спрямлення 

звивин, відторгнення боковиків, утворення розгалужень). 

 За допомогою картографічних матеріалів або космознімків 

вибирається ділянка річки поблизу гідрологічного поста. На ній оцінюється 

загальна тенденція прояву руслових процесів, впливу на їх прояв різної 

антропогенної діяльності в руслі та на водозборі річки. Далі встановлюється 

тип русла, що в подальшому дасть можливість розглянути його зміни в часі. 

На обраній ділянці (протяжністю 1-10км в залежності від умов 

руслоформування) встановлюються всі руслові форми (боковики, перекати, 

звивини, осередки, острови, розгалуження тощо).  

 Визначається форма і ширина заплави. Вказані дії проводяться для 

різночасових карт або космознімків. Важливою деталлю роботи є 

встановлення однотипних реперних точок (будівлі, мости, висотні відмітки 

тощо) на порівнюваних картах (космознімках), які дають можливість більш 

точного їх суміщення. Прикладом підбору суміщених ділянок можуть 

слугувати р.Стир в районі гідрологічного поста Луцьк (рис.2.1-2.2) і р.Тиса в 

районі м.Хуст (рис.2.3-2.5). 

 На суміщених матеріалах наносяться (як правило олівцем) принаймні 

три створи: 1 - на максимальній зміні контурів русла та його форм; 2 - на 

умовно середній зміні контурів русла та його форм; 3 - на мінімальній зміні 

контурів русла та його форм. Варто також зазначити і місце розташування 

гідрологічного поста та за допомогою суміщення оцінити зміни контурів 

русла в його створі, що дасть можливість підтвердити або спростувати 

правильність або хибність його розташування. Отримані результати 

осереднюються за формулою (1), що засвідчує середній прояв 

горизонтальних руслових деформацій на обраній ділянці річки. Вони мають 

бути представлені в м/рік. 
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Рис 2.1. Різночасові зйомки ділянки р. Стир в районі гідрологічного 

поста Луцьк. 
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Рис. 2.2 Русло р. Стир в районі гідрологічного поста Луцьк (2019 р.) 

 

 
Рис. 2.3 Прояв горизонтальних руслових деформацій на р.Тиса в районі 

м.Хуст. (масштаб 1:50000) (Коноваленко, 2006) 
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Рис. 2.4 Прояв горизонтальних руслових деформацій на р.Тиса в районі 

м.Хуст (1985 р.) 

 

 
Рис. 2.5 Прояв горизонтальних руслових деформацій на р.Тиса в районі 

м.Хуст (2019) 
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З практичної точки зору найбільш актуальними для застосування є 

середні і максимальні значення зміщення контурів русла річки. Саме вони 

вказують на інтенсивність прояву горизонтальних руслових деформацій. 

Саме в такий спосіб треба їх оцінювати. Прикладом такої оцінки можуть 

слугувати дані, наведені в табл.2.1. 

 

Таблиця 2.1 Середня та максимальна інтенсивність горизонтальних 

деформацій деяких річок України (в м/рік) 

 

№ Річка – ділянка 

(пункт) 

Роки 

спостереження 

Середня 

інтенсивність 

горизонтальних 

деформацій, 𝑧сер 

Максимальна 

інтенсивність 

горизонтальних 

деформацій, 
𝑧𝑚𝑎𝑥 

 В умовах вільного руслоформування 

1 Турія – м.Ковель 1940-1989 0,82 1,02 

2 Стир – м.Луцьк 19400-1983 0,96 1,21 

3 Горинь – 

с.Деражне 

1941-1978 1,37 2,78 

4 Случ – м.Сарни 1923-1988 5,65 7,69 

5 Десна – м.Чернігів 1929-1987 2,40 4,22 

6 Сула – м.Лубни 1931-1983 0,72 0,95 

7 Псел – м.Суми 1938-1986 1,17 1,56 

8 Самара – 

с.Кочеріжки 

1932-1990 2,16 3,17 

9 Сіверський 

Донець –

м.Лисичанськ 

1961-1989 0,83 1,06 

10 Молочна – 

м.Токмак 

1962-1990 2,17 3,16 

 В умовах обмеженого руслоформування 

11 Смотрич – 

с.Купин 

1976-1990 0,69 0,98 

12 Південний Буг – 

с.Олександрівка 

1957-1991 0,00 0,1 

13 Інгул – с.Седнівка 1965-1985 0,3 0,45 

14 Роська – с.Скала 1932-1985 0,3 0,73 

15 Кринка – с. 

Благодатне 

1962-1989 0,58 0,81 

 В гірських умовах 

16 Тиса – м.Рахів 1988-2003 2,08 4,10 
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№ Річка – ділянка 

(пункт) 

Роки 

спостереження 

Середня 

інтенсивність 

горизонтальних 

деформацій, 𝑧сер 

Максимальна 

інтенсивність 

горизонтальних 

деформацій, 
𝑧𝑚𝑎𝑥 

17 Тиса – 

смт.В.Бичків 

1992-2003 3,60 0,5 

18 Тиса – м.Хуст 1988-2003 3,53 86,6 

19 Чорна Тиса – 

смт.Ясіня 

1988-2003 1,06 2,00 

20 Тересва –с.Усть 

Чорна 

1988-2003 2,9 4,00 

21 Тересва – 

с.Нересниця 

1988-2003 10,1 25,3 

22 Ріка – м.Міжгір’я 1988-2003 3,6 4,20 

23 Ріка – м.Хуст 1988-2003 6,60 47,5 

24 Стрий – 

с.В.Синьовидне 

1960-1977 0,93 1,08 

  

 Варто також відмітити, що в умовах вільного розвитку руслових 

деформацій їх прояв є більшим, ніж в умовах обмеженого їх розвитку. 

Натомість в гірських умовах їх прояв може бути або майже відсутнім, або 

мати максимальні значення, особливо при виході річки з гір на рівнину. 

 

Питання до практичної роботи № 2 

 

1) Охарактеризуйте сутність горизонтальних руслових деформацій. 

2) Які методи застосовуються для оцінки горизонтальних руслових 

деформацій ?  

3) За якою формулою можна обчислити середню інтенсивність 

горизонтальних руслових деформацій за рік? 

4) Яка різниця між середньою та максимальною інтенсивністю планових 

зміщень русла? 

5) Де на річках України спостерігаються найбільші горизонтальні руслові 

деформаціїї? 
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 ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 

 

Розрахунок руслоформувальних витрат води (за методикою М.І. 

Маккавеєва) 

 

Вихідні дані 

 Для витратного гідрологічного поста, розташованого на обраній річці, 

за період безперервних спостережень в 25-30 років вибираються щоденні 

витрати води для обрахування їх ймовірності перевищення і забезпеченності. 

Обраний період має захоплювати багатоводну фазу водного режиму річки. За 

останніми в обраному періоді спостережень роками, кратними до 0 або 5 

(наприклад 2010 р. або 2015 р.) встановлюється загальний опис 

гідрологічного поста з умовами виходу води на поверхню заплави. За його 

даними вибираються таблиці «Виміряні витрати води» і «Щоденні рівні 

води» за останні найбільш багатоводні роки вказаного періоду спостережень. 

 Завдання:  

 1. Розбити весь діапазон витрат, спостережених на даному посту на 20 

рівних інтервалів і занести в них всі витрати за вказаний період. Встановити 

середні витрати інтервалів. 

2. Визначити ймовірність повторення і забезпеченість середніх витрат в 

інтервалах. 

3. Побудувати криві звя’зків Q = f(I) та Q = f(H) для встановлення 

похилів водної поверхні річки та виходу води на заплаву відносно середніх 

витрат інтервалів. 

4. Для кожного із інтервалів обчислити добуток Ϭ𝑄сер
𝑛 PI . 

5. Побудувати епюру руслоформувальних витрат води Qф = f(Ϭ𝑄сер
𝑛 PI).  

6. Встановити максимуми, які відповідають проходженню 

руслоформувальних витрат води за даними обраного гідрологічного поста.  

 

Виконання роботи. 

За визначенням М.І. Маккавеєва і Р.С. Чалова до руслоформувальних 

віднесені витрати води, при яких переноситься (в багаторічному розрізі) 

максимальна кількість наносів, внаслідок чого їх вплив на формування русла 

виявляється найбільшим, тобто найактивніше проявляються руслові 

деформації. Вони позначаються - Qф. 
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М.І. Маккавеєв рекомендує визначати руслоформувальні витрати води 

як максимуми добутку 

 

  Qф = f(Ϭ𝑄сер
𝑛 PI)max , (3.1) 

   

де Ϭ – коефіцієнт, який враховує ширину розливу річки (Ϭ=1 – до виходу 

води на заплаву, 0.9 – при ширині затопленої заплави менше двох ширин 

русла і 0.5 – коли ширина затопленої заплави більше 10 ширин русла); Qсер – 

середня витрата кожного з інтервалів, на які розбивається весь діапазон 

витрат, що визначалися по даному створі, м
3
/с; n – показник ступеня, що 

залежить від крупності річкового алювію і змінюється від 2 (для піщаних 

відкладів) до 3 (для валунних відкладів); Р – ймовірність витрат кожного 

інтервалу, %; І – середній похил водної поверхні в даному інтервалі витрат.  

 

Визначення руслоформувальних витрат води зводиться до таких 

операцій. 

1. Увесь діапазон спостережень за витратами на даному створі 

розбивається на 20 рівних інтервалів. Для цього беруться дані про щоденні 

витрати води за 25-30 років спостережень, що забезпечує врахування 

циклічності стоку (обов’язкова наявність багатоводної фази). Кількість 

інтервалів визначається в залежності від кількості спостережень (за 

логарифмічним розподілом N = 5lg u – де N – кількість інтервалів, u – 

кількість спостережень). У випадках потрапляння більше 90% спостережених 

витрат у перший інтервал, його величина розбивається навпіл і знову 

проводиться розрахунок. (Ободовський, 1998). 

2. Визначається ймовірність повторення і забезпеченість середніх 

витрат в інтервалах. Перевіркою правильності встановлення забезпеченостей 

є 100% забезпеченості першого (найменшого за кількісними показниками) 

інтервалу витрат. 

3. Будуються криві зв’язків Q = f(I) та Q = f(H), за допомогою яких у 

першому випадку визначається величина поздовжнього похилу річкового 

потоку, що відповідає середній витраті кожного інтервалу, а в другому – 

позначка відповідного рівня для встановлення виходу води на поверхню 

заплави. 

4. Для кожного із інтервалів обчислюється добуток Ϭ𝑄сер
𝑛 PI . 

5. Будується епюра руслоформувальних витрат води Qф = f(Ϭ𝑄сер
𝑛 PI) 

на якій відкладається (пунктиром) вихід води на заплаву.  
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6. На епюрі визначаються максимуми за добутками Ϭ𝑄сер
𝑛 PI ., що 

характеризують ті інтервали витрат, при яких за багаторічний період часу 

спостерігаються руслоформувальні витрати води, а середні витрати їх 

інтервалів приймаються за розрахункові Qф. 

 

Залежно від умов формування русла на епюрі може спостерігатися 

декілька максимумів і, кожному з них, відповідає своя руслоформувальна 

витрата. Приклади епюр Qф наведено на рис. 3.1, а в табл.. 3.1 представлені 

розрахунки цих витрат для деяких річок України. 

 

 

 
Рис. 3.1 Типи епюр руслоформувальних витрат води для річок України. 
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Як слідує з рис. 3.1 для річок України виділяється п’ять типів епюр 

руслоформувальних витрат води. На них спостерігається від одного до трьох 

максимумів, які відповідають проходженню Qф. Інтервали 

руслоформувальних витрат води, які спостерігаються при затопленій заплаві 

є верхніми Qфв (рис. 3.1 а, б, д). Подібні витрати, що проходять в брівках 

берегів – відповідають середнім інтервалам Qфс (рис. 3.1 а, в, д). А витрати, 

що мають місце при рівнях високої межені співвідносяться із нижніми 

інтервалами Qфн (рис. 3.1 б, в, г, д). Варто зазначити, що верхні інтервали 

Qфв мають найменшу забезпеченість і домірні, як правило, до середніх 

максимальних витрат. Вони обумовлюють ерозійно-акумулятивну роботу 

потоку як руслі річки, так і на її заплаві. Середні інтервали 

руслоформувальних витрат домірні до рівнів «bankfull stage» і 

спостерігаються при оптимальних гідравлічних і транспортувальних умовах 

руслового потоку. Що стосується нижніх інтервалів Qфн, то їх проходження 

зазвичай відповідає рівням води затоплених таких руслових форм як 

боковики, коси, осередки тощо. При цьому повторюваність указаних витрат є 

досить значною, так як вони відповідають витратам високої межені. 

Приклади розрахунків руслоформувальних витрат води деяких річок України 

наведені в табл.3.1. 

 

 Таблиця 3.1. Руслоформувальні витрати води деяких річок України 

 

Район-пост Руслоформувальна витрата, Qф, м
3
/с, та ймовірність 

її перевищення, P, % 

Верхня(над 

затопленою 

заплавою) 

В межах русла 

Qфв P Середня Нижня 

Qфс P Qфн P 

Прип’ять – Люб’язь 202 0,5 37,

5 

10,7 - - 

Ірша – Українка 363 0,1 87,

5 

8,52 - - 

Сейм - Мутин 1620 0,45 255 23,3 - - 

Супій - Піщане - - 20,

1 

1,35 2,40 41,7 

Горинь - Ямпіль 173 0,11 - - 11,5 23,04 

Сеерт - Чортків 217 0,06 - - 21,0 27,26 
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Район-пост Руслоформувальна витрата, Qф, м
3
/с, та ймовірність 

її перевищення, P, % 

Верхня(над 

затопленою 

заплавою) 

В межах русла 

Qфв P Середня Нижня 

Qфс P Qфн P 

Тня - Броники 119 0,17 9,3

8 

12,9 - - 

Ятрань - Покотилове 165 0,1 15,

0 

6,83 - - 

Сула - Ромни 117 1,06 - - 13,5 19,27 

Лугань - Луганськ 138 0,19 - - 16,5 27,11 

 

Варто зауважити, що у виразі (3.1) величина добутку Ϭ𝑄сер
𝑛 PI значно 

залежить від показника ступеня n, який характеризує зв’язок витрати води з 

крупністю руслоформувальних наносів. Для рівнинних річок України 

отримана залежність, яка уточнює показник n (Ободовський, 1988) і має 

вигляд 

 R = AQ
n 

,   (3.2) 

 

де А – ерозійний коефіцієнт, приймається рівним 0,03 для річок зони мішаних 

лісів, 0,035 – для річок лісостепу і зони широколистяних лісів і 0,05 для річок 

степової зони івизначається за табл.3.2, n – показник ступеня, який 

обумовлюється величиною річкового алювію і визначається за табл. 3.3. 

(Ободовський, 2001). 

 

Таблиця 3.2. Оцінка ерозійного коефіцієнта для різних природних зон 

України в залежності від складу річкового алювію. 

 

Річковий  

алювій 

Природні зони Середнє  

по зонах Полісся  Лісостеп Степ 

Мул, глина з піском - 0.0309 - 0.309 

Мул з піском, суглинок, пісок 0.0309 0.0386 0.0470 0.0396 

Пісок з гравієм і галькою - 0.0331 0.0720 0.0460 

Галька, галька з гравієм - 0.0300 - 0.0300 

Середнє по різновидах алювію 0.0309 0.0350 0.0530  



22 

 

Показник А добре узгоджується з функціонуванням системи ерозійних 

процесів на території України. Так, його найменше значення характерне для 

басейнів річок Полісся (зони мішаних лісів), де ступінь розораності 

водозборів невисокий, а ерозія ґрунтів не має інтенсивного прояву. 

Збільшення коефіцієнта А для водозборів річок лісостепу і, особливо, в степу 

підтверджується високою розораністю їх поверхонь та значною еродованістю 

поширених там ґрунтів. 

 

Таблиця 3.3. Осереднені значення показника ступеня n за окремими 

видами річкового стоку. 

Річковий алювій 
n  

за О.Г. Ободовським 

n  

за М.І. Маккавеєвим 

Мул, глина з піском 1.1 - 

Мул з піском, суглинок, пісок 1.6 2.0 

Пісок з гравієм або галькою 2.1 - 

Галька з гравієм, галька 2.5 2.5 

 

Встановлено, що величина показника ступеня n в залежності (3.1) 

домінуюче визначає число і місце положення максимумів на епюрі Qф. При 

інших рівних умовах із збільшенням параметру n зростає «вага» (абсолютне 

значення добутку ϬQ
n
серPI) верхніх надзаплавних руслоформувальних 

витрат води. Це пов’язано з тим, в процесі руслоформування при зростанні 

крупності алювію руслоформувальних наносів і збільшенні загального стоку 

наносів, пріоритетними в цьому процесі стають витрати водопіль і високих 

паводків у порівнянні з меженними витратами. 

З коефіцієнтом Ϭ у виразі (3.1) пов’язана поява «кінематичного 

ефекту», який супроводжується зменшенням сили волочіння в потоці і 

зменшенням його транспортувальної здатності з виходом води на заплаву. 

При цьому має місце падіння середніх швидкостей течії, що обумовлено зі 

зростанням шорсткості підстильної поверхні заплави, а також роз 

пластуванням потоку, зменшенням середніх глибин (втрата гідравлічної 

вигідності русла) і витрати наносів. 

Варто також зазначити, що застосовувати методику розрахунку 

руслоформувальних витрат води за М.І. Маккавеєвим варто здебільшого для 

рівнинних річок. 
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Питання до практичної роботи № 3 

 

1) Охарактеризуйте сутність встановлення руслоформувальних витрат води 

за М.І. Маккавеєвим 

2) Які витрати води вибираються для обрахунку Qф? 

3) Скільки типів епюр руслоформувальних витрат води може спостерігатися 

для річок України? 

3) Скільки інтервалів руслоформувальних витрат води можна виділити на 

їхніх епюрах? 

4) Які уточнення для річок України проведені для ерозійного коефіцієнта та 

показника ступеня n? 

5) Для яких річок краще застосовувати методику розрахунку 

руслоформувальних витрат води за М.І. Маккавеєвим? 
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 ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 

 

 Розрахунок показників стійкості русел річок 

 

Вихідні дані. 

 Для витратного гідрологічного поста, розташованого на обраній річці, 

на якому вимірюється гранулометричний склад донних наносів, вибираються 

два періоди спостережень за гранулометричним складом наносів: 80-90 ті 

роки минулого століття і сучасний період спостережень за їх величиною. 

Обрані періоди мають захоплювати як багатоводну, так і маловодну фази 

водного режиму річки. Вибираються з гідрологічних щорічників та з 

«Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші» таблиці 

«Гранулометричний склад донних наносів» за вказані періоди спостережень. 

 Завдання.  

1. Для обраного гідрологічного поста за два періоди спостережень 

за витратами води і гранулометричним складом донних наносів обираються 

середні значення величин донних наносів dсер. 

2. За відсутності вказаного показника будується кумулятивна крива 

гранулометричного складу донних наносів, за якою визначається d50. 

3. Для обраного гідрологічного поста встановлюються 

руслоформувальні витрати води в межах руслових бровок (bankfull). 

4. Встановлюється похил річки в районі гідрологічного поста на 

ділянці не менш як один кілометр протяжності з метою охоплення всіх 

руслових форм (плеси і перекати). 

5. За обрані два періоди спостережень визначається середня 

ширина русла річки для ділянки як при меженних, так і при 

руслоформувальних витратах води в межах руслових брівок. 

6. За обрані два періоди спостережень виконуються розрахунки 

показників стійкості русла річки за формулами В.М. Лохтіна, М.І. 

Маккавеєва, К.В. Гришаніна і О.Г. Ободовського. 

7. Результати розрахунків за вказаними формулами зводяться за два 

періоди в табличну форму і визначається стійкість русла річки в районі 

обраного гідрологічного поста та її часова динаміка. До розрахунків 

додається їх аналітична оцінка. 

Виконання роботи. 

Для виявлення кількісних і якісних характеристик змін конфігурації 

русла застосовується поняття його стійкості. Завдяки оцінці стійкості русел 

з’являється можливість порівняння швидкості розвитку руслових деформацій 



25 

 

різних річок або ділянок однієї річки. Отже поняття стійкості русла полягає в 

порівнянні за кількісною оцінкою умов і швидкості прояву руслових 

деформацій. Стійке русло характеризується збереженням з часом своїх 

основних розмірів і положення на місцевості; нестійке русло має суттєву 

часову зміну вказаних параметрів. 

Найбільш застосованими на практиці є наступні показники стійкості 

русла. 

 Число В.М. Лохтіна, який запропонував встановлювати стійкість русла 

із співвідношення рухливості донних частинок за довжиною потоку 

 

  Л= d/𝐻км , (4.1) 

 

де, 𝑑 - діаметр донних наносів, мм; 𝐻км –падіння відміток русла на 1 кілометр 

його довжини, м/км. Цей вираз отримав назву «число Лохтіна». Вираз (4.1) 

має один суттєвий недолік, який обумовлений його лінійною розмірністю (𝑑 

– величина розмірна, а 𝐻км - відносна величина). І тому на його абсолютні 

показники впливає порядок та розмір річки. Для малих річок Л, як правило, 

менше ніж для великих, хоча стійкість останніх фактично може бути 

меншою. Таким чином за допомогою числа Лохніна можна порівнювати 

стійкість річок лише близьких порядків. 

М.І. Маккавеєв запропонував модифікований варіант числа Лохніна, 

який може слугувати критеріальним для визначення стійкості річок різних 

розмірів: 

 𝐾с =  
𝑑

𝐵р𝐼
 1000,  (4.2) 

 

Увівши до виразу (4.2) ширину річки Вр, м, він прагнув підвищити 

його чутливість. Цей показник є більш універсальним (Маккавеєв, Чалов, 

1986). 

За цими показниками Р.С. Чалов запропонував класифікацію русел за 

ступенем їх стійкості, фрагмент якої наведений у табл. 4.1.  
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Таблиця 4.1. Класифікація русел річок за ступенем стійкості 

 

 

Характеристика стійкості 

русел 

 

Інтенсивність 

руслових 

деформацій 

Показники стійкості 

Л Кс 

Абсолютно 

нестійкі 
Дуже висока < 1.0 < 2 

Нестійкі Висока 1.0 – 2.5 2 – 4  

Слабкостійкі Підвищена 2.5 – 5  4 – 15  

Відносно стійкі Помірна 5 – 10  15 – 20  

Стійкі Слабка 10 – 50  20 – 100  

Абсолютно стійкі Відсутня > 50 > 100 

 

Умови, які зворотні деформованості річкових русел були отримані у 

показнику відносної інваріантності К.В. Гришаніна (1972), який найкраще 

можна використовувати для призматичних русел: 

 

  

 𝑀х =  
ℎ(𝑔𝐵)0.25

𝑄0.5 .  (4.3) 

 

Для русел, які складаються з піщаних відкладів 𝑀х в середньому 

дорівнює 0,9, а для гірських русел річок середнє його значення становить 

0,55 (Гришанін, 1974). 

Для рівнинних річок динамічно стійкий стан русла характеризується 

нерівністю 0,75<𝑀х<1,05. Якщо значення 𝑀х перевищує 1,05, то ділянка 

річки характеризується недостатньою транспортувальною здатністю, і в його 

межах може відбуватися акумуляція наносів. За умов, коли 𝑀х<0,75 

транспортувальна здатність значна і русло розмивається. 

Для гірських водотоків (на прикладі річок Українських Карпат) зміни 

показника відносної інваріантності визначають межі самоорганізації ГДСп-р 

(Ободовський, Онищук та ін., 2012). При цьому динамічно стійкий стан 

гірських русел описується нерівністю 0,45<𝑀х<0,64. За умов 𝑀х>0,64 – потік 

має недостатню транспортувальну здатність, за якої превалює акумуляція 

наносів. При 𝑀х <0,45 – транспортувальна здатність потоку підвищена: 
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превалюють процеси розмивання русла. Для гірських річок показники h, B, 

Q обраховуються за умов проходження руслоформувальних витрат води. 

 Дослідження руслових процесів в річках тісно пов’язане з механізмом 

водної ерозії в їхніх басейнах. Тому нами запропонований модифікований 

показник Лохтіна (𝛬о), який отримав назву «ерозійний показник стійкості 

русла» має такий вигляд: 

 𝛬о =  
𝑑

∆𝐻м
 
𝐵

ℎ
 𝐴, (4.4) 

 

де, 𝑑 - середній діаметр донних наносів, мм; ∆𝐻м - кіло метричне падіння 

водної поверхні, м; 𝐵 - ширина русла, м; ℎ - середня глибина, м; 𝐴 -ерозійний 

коефіцієнт (визначається за табл. 3.2). Падіння ∆𝐻м приймається в метрах на 

ділянці довжиною не менше як 1км. Це дає змогу охопити як перекатні, так і 

плесові ділянки русла. Разом з тим у формулі (4.4) зникає розмірність, що дає 

змогу використовувати її як критеріальний показник для річок різних 

порядків (Ободовський, 2001). 

Враховуючи отримані зв’язки за результатами розрахунків рівнинних 

річок України була запропонована шкала стійкості русел рівнинних річок (за 

ерозійним показником стійкості 𝛬о. (табл..4.2). 

 

Таблиця 4.2. Шкала стійкості русел рівнинних річок за ерозійним 

показником стійкості 𝛬о 

Умови стійкості 

 Значення 𝛬о при 

вільних умовах  

руслоформування 

переважанні обмежених 

умов руслоформування 

Стійкі < 1  >7 

Відносно стійкі 1 - 4 4 - 7  

Відносно нестійкі 4 - 7 1 – 4 

Нестійкі > 7 < 1 

 

Згідно із указаною шкалою для річок, які течуть у вільних умовах 

руслоформування збільшення параметру 𝛬о свідчить про зменшення 

стійкості русла. І, навпаки, при обмежених умовах формування русла менш 

стійкі до розмивання русла характеризуються меншими значеннями 

показника 𝛬о. 

 Приклади розрахунків показників стійкості русел деяких річок 

України наведені в табл.4.3. 
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Таблиця 4.3. Показники стійкості русел деяких річок України 

 

 

Річка - пункт 

d 
 I 

 Показники стійкості 

Л 𝑀х 𝛬о 

 Тиса – м. Рахів 115  0,055  2,1 0,47 33,4 

 Тиса – с. Ділове 110  0,0127 8,7 0,41  11,9 

 Шопурка – с. 

Кобилецька Поляна 

100 
 0,008 12,5  0,56 14,4 

 Косівська – с. 

Косівська Поляна 

95 
 0,006 15,8  0,48 8,9 

Латориця-с. Нове 

Давидково 

0.02 
0,0038 5,26  0,52 8,6 

Латориця- с. 

Соломоново 

 

0.0004 

0,0009 0.44 0,9 0,1 

Дністер-м.Галич 

 

30.1 
0.003 10.0 0.59 435 

 

 

Питання до практичної роботи № 4 

 

1) Охарактеризуйте поняття стійкості русла. 

2) Які показники стійкості русел найбільш широко застосовуються для річок 

України? 

3) В чому сутність ерозійного показника стійкості 𝛬о? 

4) Охарактеризуйте шкалу стійкості русел рівнинних річок за ерозійним 

показником стійкості 𝛬о. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 

 

 Обчислення екологічно допустимих витрат води 

 

Вихідні дані 

 Для витратного гідрологічного поста, , розташованого на обраній 

річці, на якому вимірюється гранулометричний склад завислих і донних 

наносів, вибирається сучасний (за останні 15-20 років) період спостережень 

за витратами води та гранулометричним складом наносів. Обраний період 

має захоплювати як багатоводну фазу, так і маловодну фази водного режиму 

річки. Вибираються з гідрологічних щорічників та з «Багаторічні дані про 

режим та ресурси поверхневих вод суші» таблиці «Гранулометричний склад 

завислих наносів» і «Гранулометричний склад донних наносів» за вказаний 

період спостережень. Крім того треба мати інформацію про виміряні витрати 

води з відповідними їм рівнями, швидкостями і глибинами, а також про 

руслоформувальні витрати води. 

 

 Завдання  

1. Розраховуються руслоформувальні витрати води 𝑄ф і 

встановлюється їх верхній інтервал проходження 𝑄фв(при затопленій 

заплаві). У випадку його відсутності (врізані русла річок) визначається 

середній інтервал 𝑄фс, який відповідає витратам водопілля з швидкостями, 

вищими за допустимі нерозмивні 𝑉нр. 

2. Визначається розрахунковий діаметр руслоформувальних 

наносів. Для цього підбираються матеріали або за експедиційними даними, 

або за даними «Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші» 

за останні десять років спостережень. По них, окремо для завислих і окремо 

для донних наносів, визначаються розміри їх частинок, які складають не 

менше 75% від загального вмісту наносів із середнім значенням їх 

гранулометричного складу. Для цих показників встановлюється дата 

визначення характеристики наносів і відповідна їй середньодобова витрата 

води. 

3. За виміряними гідравлічними характеристиками русла річки в 

створі гідравлічного поста виконується побудова графіків зв’язку 𝑄 = 𝑓(ℎ), 

𝑄 = 𝑓(𝑉), де, 𝑄 - виміряна витрата води, м
3
/с; ℎ - середня глибина потоку, м; 

𝑉 - середня швидкість течії, м/с. За цими побудовами визначаються середня 
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глибина і швидкість потоку, які відповідають екологічно допустимим 

витратам води(𝑄ЕДВ) як для умов межені, так і для умов водопілля. 

4. За розрахунковим діаметром руслоформувальних наносів, 

середньою глибиною потоку і даними довідникової літератури 

обґрунтовується максимальна нерозмивна середня в перерізі швидкість 𝑉нр і 

мінімальна незамулювальна середня в перерізі швидкість 𝑉нз для кожної з фаз 

водності. Встановлюється умова, яка часто застосовується в річковій 

гідравліці 

 𝑉нз  <  𝑉ЕДВ <  𝑉нр, (5.1) 

 

де, 𝑉ЕДВ - швидкість, яка відповідає умовам проходження ЕДВ в меженний 

період, м/с. 

5. Для всіх фаз водності проводиться перевірка умови (5.1). Якщо 

вказана умова дотримується, то всі отримані середньодобові витрати води за 

всіма фазами водності (крім водопілля) можна вважати екологічно 

допустимими і користуватись ними на практиці. Якщо умова (5.1) не 

дотримується, то методом підбору за графіком 𝑄 = 𝑓(𝑉) визначається 

витрата, швидкості якої задовольняють цю умову. 

6. Визначаються середні в перерізі швидкості проходження 

характерних для даного створу руслоформувальних витрат води. При цьому 

кожна зі згаданих швидкостей повинна бути більшою за максимальну 

нерозмивну, тобто 

 𝑉𝑄ф > 𝑉нр .       (5.2) 

 

При недотриманні цієї умови при руслоформувальних витратах, які 

спостерігаються в межах русла, в розрахунок долучається верхній інтервал 

𝑄фв, що проходить при затопленій заплаві. 

Виконання роботи. 

Екологічно допустимі витрати води (ЕДВ) виступають основними 

чинниками екологічного стану русла. Під ними розуміють витрати води, які 

не порушують саморегулюючої системи «потік-русло» і відповідають при 

проходженні водопіль і високих паводків руслоформувальним витратам води 

та визначають основний стік завислих і донних наносів, а в меженний період 

– витратам з незамулювальними швидкостями, при яких спостерігається стік 

лише завислих наносів. Тобто ЕДВ мають різну функцію в періоди високих 

вод і межені, пов’язану зі взаємодією потоку і русла. Крім того ці витрати 
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можуть сприяти оптимізації показників гідробіологічного та гідрохімічного 

режимів у річках. 

ЕДВ визначаються для різних фаз водності водопілля, межені, паводку. 

Для межені і невисоких паводків вони мають чітко обмежені (мінімальні та 

руслоформувальні витрати води) допустимі межі свого проходження. Їхня 

верхня межа лімітується витратами з максимальними нерозмивними 

швидкостями 𝑉нр, а нижня – витратами з мінімальними незамулювальними 

швидкостями течії 𝑉нз. Отже при проходженні ЕДВ необхідно дотримуватись 

умови (5.1). 

Методика та алгоритм визначення ЕДВ відповідає завданням даної 

роботи. 

В якості прикладу визначення екологічно допустимих витрат води, 

наведений їхній розрахунок за даними гідрологічного поста Кобеляки, який 

розташований на р. Ворскла (табл. 5.1).       

 

Таблиця 5.1 Параметри екологічно допустимих витрат води р. Ворскла 

за даними гідрологічного поста Кобеляки 

 

Фаза 

водност

і 

Діаме

тр 

завис

лих 

нанос

ів, 

мм 

Діаме

тр 

донни

х 

нанос

ів, мм 

Витра

та 

води 

𝑄ЕДВ, 

м3/с 

Серед

ня 

глиби

на, м 

Нерозми

вна 

швидкіст

ь, 

𝑉нр, 

м/с 

Фактич

на 

швидкіс

ть, 

𝑉ЕДВ, 

м/с  

Незамулюв

альна 

швидкість, 

𝑉нз, 

м/с 

Зимова 

межень 

0,05-

0,5 

0,2-

1,0 
17,0 1,4 0,45-0,75 0,27 0,26 

Підйом 

водопіл

ля 

0,05-

0,2 

0,1-

0,5 
278 3,80 0,55-0,80 1,18 0,43 

Спад 

водопіл

ля 

0,05-

0,2 

0,1-

1,0 
278 3,80 0,55-0,80 1,18 0,43 

Літньо-

осіння 

межень 

0,05-

0,2 

0,2-

1,0 
8,28 1,10 0,55-0,75 0,23 0,21 

Літньо-

осінні 

паводки 

0,05-

0,5 

0,1-

0,2 
26,8 1,6 0,40-0,55 0,35 0,22 

Зимові 

паводки 

0,005-

0,1 

0,1-

0,5 
89,1 2,5 0,55-0,75 0,70 0,34 
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Фазами водності даної річки є зимова межень, водопілля (підйом та 

спад), літньо-осіння межень та літньо-осінні паводки. За даними вказаного 

гідрологічного поста при підйомі та спаді водопілля зафіксоване одне 

значення витрати 𝑄 = 278 м3/с, що відповідає верхньому максимуму 

руслоформувальних витрат води.  За цих витрат фактична швидкість 

перевищує нерозмивну і має місце «промивання» русла річки.  

При інших витратах, менших за 𝑄фв, це співвідношення не 

виконується. Для витрат, що спостерігаються в інші фази водності, 

застосовується вираз (5.1), при якому спостерігається динамічна рівновага в 

системі «потік-русло», тобто в русловій улоговині відсутнє активне 

розмивання та замулення. 

 

Питання до практичної роботи № 5 

 

1) Охарактеризуйте сутність поняття екологічно допустимої витрати води 

(ЕДВ). 

2) Які швидкості використовуються для обчислення екологічно допустимих 

витрат води? 

3) Як розраховуються екологічно допустимі витрати води для меженних 

періодів і водопіль? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 

Побудова повздовжнього профілю річки  

(робота виконується із застосуванням геоінформаційних систем) 

 

Вихідні дані. 

Вибирається річка (від витоку до гирла), рідше протяжна ділянка річки, 

для якої має бути зібрана наступна інформація: Програма Google Earth Pro, 

топографічні карти масштабу 1:50000 або дрібніші, космознімки завантажені 

або встановлений модуль в QGIS, гідрографічна мережа (векторний шар 

річки), річка, висоти витоку та гирла. 

Завдання.  

1. Завантажити Google Earth Pro на комп’ютер за посиланням 

https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/download/gep/agree.html 

2. Вибрати річку/ділянку річки  

3. Знайти відповідну річки/ділянку знімку, використовуючи кнопки 

наближення (+-) 

4. Використовуючи інструмент «Лінійка» поставити відмітки по середині 

русла річки, максимально наблизившись (рис.6.1). 

5. Зберегти шлях, підписавши його назвою річку. 

 

 
 

Рис. 6.1 Приклад нанесення відміток поздовжньогопрофілю інструментом 

«Лінійка». 

https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/download/gep/agree.html
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6. На панелі «Місця» знайти збережений шлях. Право кнопкою натиснути та 

у випадаючому списку обрати «Показати профіль рельєфу) (рис.6.2-6.3). На 

збереженому знімку можна прослідкувати зміни висоти рельєфу.  

 

 
Рис. 6.2 Приклад зберження повздовжнього профілю та відображення 

профілю рельєфа місцевості. 

 

 
Рис. 6.3 Відображення рельєфу місцевості 
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6. На підготовлених топографічних картах знайти ту саму річку/ділянку 

річки. 

7. Орієнтуючись на горизонталі рельєфу та меженні відмітки русла 

побудувати повздовжній профіль, враховуючи масштаб карти 

8. В excel сумістити два профіля 

9. Порівняти точність побудови 

10. Визначити приналежність профіля до одного з типів (рис. 6.7) 

 

 

Варіант 2 з використанням програми QGIS. 

Завдання: 

1. Завантажити та встановити QGIS 

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html 

2. Завантажити OSM - OpenTopoMap для відображенням топографічних 

карт (рис. 6.4) 

 
 

Рис. 6.4 Завантаження OpenTopoMap для відображення ізоліній рельєфу 

 

3. Завантажити векторний шар гідрографічної мережі 

4. Обрати річку з векторного шару 

5. Зняти відмітки висоти перетину річки по топографічним картам та 

зберегти їх в новому точковому векторному шарі із занесенням 

інформації про висотні відмітки в атрибутивну таблицю (рис. 6.5) 
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Рис. 6.5 Створення вектороного точкового шару з полями атрибутивної 

таблиці 

 

 
Рис. 6.6. Занесення інформації про висоту відмітки в атрибутивну таблицю 

точкового шару. 
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6. Втановити плагін ProfileFromPoints (6.7) 

 
6.7. Приклад встановлення плагіна profilefrompoints 
 

 

7. Побудувати повздовжній профіль згідно рекомендаціям з 

використанням плагіну ProfileFromPoints (рис.6.8) 
 

 
Рис. 6.8 Приклад побудови профіля з використанням плагіна 

ProfileFromPoints 
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Табл 6.1 Приклад атрибутивної таблиці 

 

Відстань від початку, км Висота, м Номер точки 

0.0 90 6 

0.0011 90 7 

0.0019 90 8 

0.0043 90 9 

0.0073 90 10 

0.088 100 5 

0.148 110 4 

0.190 120 3 

0.228 130 2 

0.253 140 1 
 

8. Сумістити отримані поздовжні профілі із завдання 1 та завдання 2 в 

excel та встановити зміни з роками.  

9. Визначити приналежність профіля до одного з типу (рис. 6.7).  

 

Повздовжній профіль річки - дає змогу відстежувати за довжиною 

річки зміни гідравлічного похилу. Для більш об’єктивного представлення 

поздовжній профіль річки приймається в межень, коли розподіл похилів у 

потоці відповідає руху рідини, що встановився. Початковою (верхньою) 

точкою поздовжнього профілю річки, яка є постійною, слугує виток річки. 

Кінцевою (нижньою) точкою є місце і рівень впадіння річки в море, озеро або 

іншу річку. Цей рівень являє собою базис ерозії.  

Розподіл місцевих похилів вільної поверхні потоку між місцевими 

базисами ерозії за довжиною річки визначає форму поздовжнього її профілю. 

При цьому він складається із численних перегинів, що створює 

ступінчастість його форми (рис. 6.6). 

До того ж його сходинки мають різні розміри залежно від місцевих базисів 

ерозії. Осереднення відміток поздовжнього профілю формує згладжену його 

конфігурацію, в якій можуть проявлятися лише за формою сходинки.  

Варто також зазначити, що поздовжній профіль річки виражає прояв 

вертикальних руслових деформацій за всією її довжиною. 
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Рис. 6.6 Ступінчаста форма поздовжнього профілю р. Рось 

За розподілом місцевих похилів можна виділити чотири типи 

поздовжнього профілю по довжині річки (рис 6.7):  

1. прямолінійний (значення похилу за довжиною є постійним);  

2. увігнутий (похил спочатку різко, а потім поступово зменшується від 

витоку до гирла); 

3. опуклий (похил унизу за течією спочатку може зростати, а потім 

зменшуватися); 

ступінчастий (пологі ділянки чергуються з більш крутими за довжиною 

річки). 
 

 

Рис. 6.7 Типи поздовжніх профілів річок за їх формою: а) прямолінійний, 

б) увігнутий, в) опуклий, г) ступінчастий. 
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