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Короткий зміст освітнього компоненту: 

Ознайомлення студентів з основними гідрометричними роботами, що 

виконуються при дослідженнях мостових переходів, а також з методами 

обробки польових матеріалів і складанням звітності. При ознайомленні з 

системою гідрологічних спостережень, прийнятою в Україні, студентам 

надаються відомості про режим річок, які потрібні при проектуванні таких 

мостових переходів, і включають: рівні характерні і розрахункові; витрати і 

швидкості; повздовжні похили вільної поверхні і шорсткість; наноси і 

русловий процес; характеристики зимового режиму; кліматичні 

характеристики і таке інше. 

Відповідно до навчального плану тривалість гідрометеорологічної 

практики складає шість днів. З них перший день відводиться на вирішення 

організаційних питань і підготовчий період, три дні на гідрометеорологічні 

спостереження, два останні дні на камеральну обробку матеріалів 

спостережень і вимірювань, оформлення звіту і складання заліку. 

Загальне керівництво практикою здійснює декан факультету. 

Організаційне і практичне керівництво та методичне забезпечення – кафедра 

теоретичної механіки та гідравліки (керівник практики від кафедри 

призначається завідуючим кафедрою). 

Керівник практики від університету забезпечує своєчасне переміщення 

студентів та обладнання на місце проведення практики відповідно до плану, 

проводить зі студентами бесіди і заняття з організаційних та практичних 

питань. 

Практика проводиться в літній період в експедиційному режимі. Місця 

проходження практики вибирає кафедра разом з деканом факультету, після 

чого вони затверджуються заступником ректора. 

Перед початком практики на загальних зборах в університеті студентів 

ознайомлюють з програмою практики, зі складом та обсягом робіт, 

повідомляють прізвища викладачів – керівників практики і термін прибуття 

на місце практики. 
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В період практики студент повинен дотримуватися правил техніки 

безпеки і навчальної дисципліни. Перед початком практики її керівник 

проводить вступний інструктаж з техніки безпеки і охорони праці ( з 

обов’язковою реєстрацією підписів студентів в спеціальному журналі з 

техніки безпеки). Після прибуття на місце практики викладач проводить 

повторний інструктаж, що безпосередньо стосується особливостей 

проведення запланованої роботи, а в камеральний день – консультує 

студентів з обробки матеріалів практики і складання звіту. 

Навчальна група поділяється на робочі бригади у яких призначаються 

бригадири. У період практики студенти повинні вести робочий журнал 

спостережень, де щодня стисло записувати роботу, яка виконувалась. 

Організаційно навчальна практика поділяється на три періоди: 

підготовчий, польовий і камеральний. 

У підготовчий період (перший день) програма практики передбачає:  

- ознайомлення з районом гідрометричних робіт та технікою безпеки; 

- перевірка  та приведення до робочого стану устаткування і обладнання 

У польовий період виконуються (другий, третій, четвертий день) 

наступні роботи: 

- розбивка магістрального ходу, нівелювання та визначення похилу вільної 

поверхні річки; 

- розбивка базису і гідро створів; 

- проміри живих перерізів;  

- вимірювання швидкостей течії поверхневими поплавками; 

У камеральний період (п’ятий, шостий день) проводиться: 

- обробка результатів гідрометричних спостережень; 

- складання звітів. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: навчальна 

практика з дисципліни «Гідравліка, гідрологія, гідрометрія»  

 

Компетентності:  

Інтегральні: Здатність розв’язувати спеціалізовані гідрометричні і 

гідрологічні задачі та вирішувати практичні завдання у сфері проектування, 

будівництва та утримання мостових переходів на автомобільних дорогах, що 

характеризуються комплексністю і системністю, на основі застосування 

основних теорій та методів фундаментальних та прикладних наук. 

Загальні: ЗК-1. Здатність до набуття спеціалізованих 

концептуальних знань на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи. 

Фахові: ФК-5. Здатність застосовувати знання законодавства та 

державних стандартів України для проектування, конструювання, 

будівництва та експлуатації автомобільних доріг.,  



ФК-15. Здатність ставити і вирішувати завдання, що пов’язані з 

гідрологічним забезпеченням, сертифікацією, атестацією, технічним 

наглядом та контролем в дорожній галузі;  

ФК-16. Здатність розроблять відповідну технічну документацію. 

  

Результати навчання: ПРН-9. По завершені практики студенти 

повинні знати:  

- обладнання, типовий порядок спостережень, склад і організацію 

гідрометричних робіт; 

- принцип дії і роботу гідрометричних приладів і устаткування; 

- порядок перевірок приладів та їх розташування в умовах практики; 

- техніку безпеки при виконанні робіт 

ПРН-10. Вміти: 

 - розбивати магістральний хід і користуватись нівеліром при 

визначенні похилу вільної поверхні річки; 

- розбивати базис і гідроствори; 

- робити проміри живого перерізу і будувати план річки в ізобатах; 

- вимірювати швидкості течії річки поверхневими поплавцями; 

- визначати витрату води через живий переріз річки;  

- складати звіт і робити висновки 

ПРН-13. Володіти основними методами дослідження, що 

використовуються при проектуванні мостових переходів, а також з 

методами обробки польових матеріалів і складанням звітності.  

ПРН-14. Ставити і вирішувати завдання, що пов’язані з 

гідрометричним та гідрологічним обгрунтуванням будівництва мостових 

переходів.. 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: лекції, пояснення, 

розповідь, бесіда, дискусія, практичні заняття. Залік з практики студенти 

складають керівнику практики при наявності оформленого звіту. Прийом 

звіту і заліку здійснюється шляхом співбесіди з кожним студентом за змістом 

звіту.  

Звіт містить: 

1. Журнали нівелювання, промірів живих перерізів, вимірювання 

витрати поплавками. 

2. План ділянки річки в ізобатах, схему магістрального ходу. 

3. План ділянки, що досліджується. 

4. Звіти про погоду. 

Звіт оформлюється у вигляді пояснювальної записки на папері формату 

А4 і повинен бути надрукований 14-тим шрифтом через півтора інтервали 

або написаний від руки. Звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, 

аркуші паперу повинні бути зшиті. 

Рейтингова оцінка з дисципліни та її переведення в оцінки за 

національною шкалою і шкалою ECTS здійснюється згідно з Положенням 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ХНАДУ. 
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