
Лабораторна робота 

Тема . Розв’язування задач  на визначення  падіння та похилу русла річки . 

Мета: продовжити розвиток умінь та навичок: пояснювати зміст понять «похил річки», 

«падіння річки», «поперечний переріз річкового русла», «витрати води річки»;  

розв’язувати задачі на визначення похилу, падіння та витрат води річки. 

Обладнання: географічні статистичні довідники, карти атласу. 

Теоретичні відомості 
Вплив рельєфу на течію річок 
Під час будівництва водосховищ, електростанцій,  зрошувальних і судноплавних каналів важливо знати 

величину падіння й середній похил річок, що залежать від рельєфу території, по якій протікає 

річка. Падінням річки називають перевищення рівня її витоку над гирлом, виражене в метрах. падіння ж 

на окремій ділянці річки – це різниця висоти між двома точками, взятими на певній відстані одна від одної. 

Падіння річки визначають за формулою: 

П = h1 – h2, де П – падіння річки; h1– висота витоку; h2 – висота гирла. Наприклад, висота витоку 

Південного Бугу становить 321 м над рівнем моря, а гирло знаходиться на висоті 0 м від рівня Чорного 

моря; падіння Південного Бугу дорівнює: 321 м – 0 м = 321 м; падіння на окремій ділянці Південного Бугу 

від його витоку до м. Первомайська, де уріз води в річці над рівнем моря становить 32 м, дорівнює: 321 м – 

32 м = 289 м. 

Похилом річки називають відношення її падіння (в сантиметрах) до довжини річки (в кілометрах). Похил 

річки обчислюється за формулою: Пр = П / L, де Пр – похил річки, П – падіння річки, L – довжина річки. 

Так, довжина річки Південний Буг 806 км. Тож, середній похил річки – 32100 см : 806 км = 39,8 см на 1 

км довжини річки. При такому незначному похилі швидкість течії невелика. Це рівнинна річка. Величина 

похилу залежить від рельєфу, а від величини нахилу залежить швидкість течії річки. 

Похили рівнинних річок незначні: до 10 м/км у верхів’ях та 1 м/км і менше у пониззях; швидкість течії 

становить 0,2 – 0,5 м/с.  

Похили гірських річок більші й становлять 60-80 м/км у верхів’ях та 5-10 м/км – у пониззях, а швидкість 

течії дорівнює від 1 до 4,5 м/с і більше. В Україні максимальні величини падіння характерні для річок 

Українських Карпат і Кримських гір, найменші – для рівнинних річок (зокрема, Чернігівського Полісся, 

північної частини Волинського Полісся). 

 

Похил річки = падіння / довжина. 

Падіння річки = висота витоку - висота гирла. 
 

                                                                    Хід роботи 

Завдання 1. Визначте падіння і похил річки, довжина якої 3000 км, висота витоку – 260 

м, а гирла – (– 20 м). 
Роз'вязання      
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

Завдання 2. Визначте похил річки, довжина якої 502км, висота витоку – 256 м, а 

висота гирла – 100 м.       
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

 



Завдання 3. Похил Дніпра 11 см/км, довжина – 2201 км. Визначте, на якій висоті над 

рівнем моря Дніпро бере початок.       
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Тестові завдання 
1. Визначте похил річки Сули довжиною 363 км, якщо її витік знаходиться на висоті 155 м, а гирло – на 

висоті 80 м над рівнем моря. 

А 58 см/км 

Б 44 см/км 

В 21 см/км 

Г 64 см/км 

2. Визначте похил річки Південний Буг довжиною 806 км, якщо її витік знаходиться на висоті 321 м, а 

гирло – на висоті 0 м над рівнем моря. 

А 40 см/км 

Б 72 см/км 

В 21 см/км 

Г 54 см/км 

3. Визначте похил річки Дніпра довжиною 2201 км, якщо її витік знаходиться на висоті 242 м, гирло – на 

висоті 0 м над рівнем моря. 

А 11 см/км 

Б 81 см/км 

В 42 см/км 

Г 34 см/км 

4. Визначте похил річки Дністер довжиною 1362 км, якщо її витік знаходиться на висоті 1000 м, а гирло – 

на висоті 0 м над рівнем моря. 

А 42 см/км 

Б 73 см/км 

В 18 см/км 

Г 50 см/км 

5. Визначте похил річки Сіверський Донець довжиною 1053 км, якщо її витік знаходиться на висоті 200 м, 

а гирло – на висоті 5,5 м над рівнем моря. 

А 38 см/км 

Б 49 см/км 

В 74 см/км 

Г 18 см/км 

 


