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1. Ступінь актуальності теми дослідження. 
Дослідження низького або мінімального стоку води у річках це 

невід'ємна складова вивчення стоку води з суходолу загалом. Такі 
дослідження постійно розвиваються як у світі так і в Україні. В них 
використовуються все нові методи і технології досліджень, а також більш 
детальна, різноманітна і якісна первинна інформація. Дослідження власне 
мінімального стоку мають як наукове так і практичне значення. Зокрема 
інформація про мінімальний стік надзвичайно важлива для багатьох галузей 
господарства, для життєдіяльності людини; вона є вирішальною для багатьох 
питань пов'язаних з гідроекологією, оптимізацією використання водних 
ресурсів. 

Дослідження мінімального стоку води річок України проводяться вже 
тривалий час, від середини двадцятого століття. За останні два десятиліття 
опубліковані узагальнюючі праці В.І. Вишневського, В.В.Гребеня, 
Л.О.Горбачової та інших вчених. Поряд із ними виконуються і регіональні 
дослідження. Можна погодитись із твердженням з добувачки про те, що 
дослідження мінімального стоку річок Українських Карпат ще потребують 
свого розвитку, деталізації, поглиблення. У зв'язку із цим сформульована 
мета роботи: «виконання комплексної оцінки формування мінімального 
стоку води в річках басейну Тиси в межах України та його просторове 
відображення». Комплексна оцінка або комплексне дослідження включає в 
себе певні основні складові (аспекти, ідеї). На нашу думку до них можна 
віднести ідею поглибленого, детального і ґрунтовного сучасного 
регіонального дослідження з використанням відповідної вихідної інформації; 
дослідження впливу основних чинників на формування відповідних 
характеристик мінімального стоку води у річках; а також науково-
практичний аспект роботи у якому здобувачем виділено питання 
застосування в умовах України методу 7-денних мінімумів та картування 
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характеристик мінімального стоку. Наявність практичного аспекту роботи 
підтверджується відповідним пунктом у Вступі до дисертації та в 
авторефераті. 

Виходячи із наведеного вище можемо вважати, що дослідження 
Почаєвець О.О. володіє достатнім ступенем актуальності і має науково-
практичне значення. 

2. Загальна характеристика, послідовність дослідження, ступінь 
обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації. 

Дисертація Почаєвець О.О. включає п'ять основних розділів. У 
першому наведено огляд досліджень мінімального стоку. У другому дана 
характеристика природних умов і чинників формування мінімального стоку 
на території басейну Тиси. У трьох наступних розділах викладено основні 
результати дослідження: 

- « розрахунки та оцінка мінімального стоку води річок басейну Тиси 
в межах України»; 

- «оцінка зв'язків мінімального стоку води з визначальними 
факторами»; 

- «просторовий розподіл мінімального стоку води річок басейну Тиси 
в межах України». 

До загальної характеристики роботи (і до її стилю) слід віднести те, що 
кожне питання (згідно обраного алгоритму) дуже грунтовно, ретельно 
розглядається, аналізується. Такий підхід проглядається і у підборі масиву 
первинної інформації, що створює можливості достатнього обгрунтування 
висновків, забезпечення статистичної достовірності розрахункових 
характеристик мінімального стоку води у річках. Також характерною рисою 
дослідження Почаєвець О.О. є використання сучасних програмних 
комплексів (комплекс ІНА, комплекси використання та обробки 
геопросторової інформації тощо). 

Важливим принципом та механізмом оцінювання дисертації є 
прослідковування реалізації, втілення основних ідей (складових, аспектів) 
дослідження. Як вже було відмічено у характеристиці актуальності теми 
дослідження Почаєвець О.О. його важливою ідеєю є детальне вивчення 
регіональних особливостей формування мінімального стоку води у річках. 
Вона реалізована через використання потужної бази вихідної інформації, 
коректне застосування методів її систематизації, аналізу та представлення. 
Зокрема проаналізовано внутрішньорічний розподіл стоку води у річках і 



виділено два генетично однорідних гідрологічних райони; виконано 
перевірку рядів стоку на однорідність; оцінку мінливості мінімальних 
семиденних витрат води річок; проаналізовано багаторічні коливання 
мінімальних витрат води. Результати цієї частини дослідження Почаєвець 
О.О. адекватно відображені у Висновках (пункти 2-5). Все це дозволяє 
зробити висновок про достатній ступінь їх обгрунтованості. 

Фактично продовженням (складовою) ідеї ґрунтовного регіонального 
дослідження є питання вивчення впливу основних чинників на формування 
характеристик мінімального стоку. Хоча у розділі 4 це відображено лише у 
підрозділі 4.4., з відповідною назвою. (Інші підрозділи, 4.1 - 4.3, присвячені 
аналізу взаємозв'язків між різними характеристиками стоку). На нашу думку 
основними є зв'язки між значеннями семиденних мінімумів витрат води та 
площею водозборів. (У тексті дисертації і на відповідних графіках бажано 
було вказати забезпеченість цих мінімумів. Також бажано було 
проаналізувати зв'язки з площею водозборів модулів мінімального стоку). 

Фактично центральною ідеєю науково-практичного характеру у 
дисертації Почаєвець О.О. є, згідно завдань, «обгрунтування використання в 
якості основної розрахункової мінімальної витрати води за 7 діб для літньо-
осінньої та зимової меженей». Також це зазначено на початку розділу 
третього (с.63 дисертації). Для даного обгрунтування з добувачем виконано 
досить широкий комплекс досліджень. Він включає: формування рядів, їх 
перевірку на однорідність; оцінку мінливості та розподілу коефіцієнтів 
варіації в межах досліджуваного басейну; вивчення багаторічних коливань; 
розрахунок характеристик певної забезпеченості; встановлення перехідних 
коефіцієнтів; аналіз зв'язків з 30-денними мінімальними витратами води у 
річках; зв'язків із середнім річним стоком, а також картування модулів 
мінімального стоку. Отримані результати по-за сумнівом володіють 
науковою новизною, можуть послужити основою для практичного 
застосування і коректно відображені у Висновках. Вони отримані на основі 
коректного застосування відповідних методів обробки і представлення даних. 
Все це дає змогу оцінити їх як достатньо обгрунтовані. 

Важливою складовою роботи Почаєвець О.О. практично-наукового 
характеру є, згідно завдань, «створення картосхем просторового розподілу 
модулів мінімального стоку води для визначення мінімальних витрат води 
різних забезпеченостей». Відповідні результати дослідження наведено у 
п'ятому розділі дисертації. У ньому значну увагу приділено методичним 
питанням, методичному обгрунтуванню побудови картосхем. В результаті 
отримано картосхеми ізоліній 30-денних і 7-денних модулів мінімального 
стоку забезпеченістю 80 %. Дані картосхеми можна вважати достатньо 
обґрунтованими. 



3. Достовірність і новизна наукових положень, висновків та рекомендацій, 
сформульованих у дисертації.. 

У дослідженні Почаєвець О.О. використано офіційну, достатньо повну 
і якісну вихідну інформацію гідрологічних спостережень на річках; 
метеорологічну інформацію спостережень за опадами, температурою повітря, 
сніговим покривом; картографічну, геопросторову інформацію. Для її 
обробки і представлення використано стандартні методи, сучасні програмні 
комплекси, дослідницькі технології і прийоми. Кожна складова роботи 
достатньо методично обгрунтована. У роботі дотримано алгоритм 
дослідження. Достатньо повно представлені його результати. Таким чином 
можна позитивно оцінити їх достовірність. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження відповідає 
сформульованій актуальності його тематики, завданням, висновкам, змісту 
дисертації. Ми вже відмічали, що новизна перш за все стосується результатів 
дослідження 7-денних мінімумів. Також важливим новим результатом є 
картосхеми ізоліній мінімального стоку. Сама постанова і виконання 
ретельного регіонального дослідження дає поштовх до розвитку подібних 
досліджень. При цьому використовується сучасна база даних, сучасні 
методи, технології. Можна погодитись з формулюваннями наукової новизни 
наведеними у дисертації Почаєвець О.О. та авторефераті. 

4. Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Апробація результатів дослідження Почаєвець О.О. розпочалася у 2015 
році. За період до 2019 року опубліковано 25 наукових праць, з яких 8 статей 
у наукових фахових виданнях України і 1 у міжнародному фаховому виданні. 
Одна стаття, з фахових, одноособова. Особистий внесок здобувачки 
стосується як збору та обробки первинної інформації, так і аналізу та 
представлення отриманих результатів, побудови картосхем, методичних 
питань, застосування дослідницьких технологій. Отже можна обгрунтовано 
зробити висновок про достатньо повне, своєчасне відображення результатів 
досліджень Почаєвець О.О. в опублікованих працях; а також про достатньо 
повну апробацію роботи. 



5. Дискусійні моменти, зауваження, побажання. 

1) В аналізі рядів спостережень за мінімальним стоком варто було зазначити 
періоди історично мінімальних витрат. Чи ідентичні вони в межах виділених 
гідрологічних районів? 
2) Також цікаво і важливо було розглянути питання про двох-трьохрічні 
угруповання маловодних років. 
3) Розділ четвертий варто було назвати «Зв'язки між розрахунковими 
характеристиками стоку води і регіональні залежності характеристик 
мінімального стоку від основних чинників». 
4) У підрозділі 4.4. важливо було показати залежності модулів мінімального 
стоку від площ водозбору. 
5) У розділі 4 також доречно було б проаналізувати дію антропогенних 
чинників. 
6) У підрозділі 4.1. наведено недостатньо даних про криві забезпеченості 
мінімальних витрат води (або модулів стоку). Цікаво було би розкрити 
особливості емпіричних кривих. Відповідні дані можна було навести у 
Додатках. 
7) На рис.4.7. значна частина зв'язків характеризується низькими 
коефіцієнтами кореляції (між мінімальними витратами води за 7 та ЗО діб). 
Це ж зафіксовано і на схемі рис.4.8. Чому це так? Також під терміном 
«коефіцієнт кореляції» бажано розуміти і вказувати одну величину. 
(Наприклад див.рис.4.8. і табл.4.8 та 4.9. Подібні ситуації зустрічаються і в 
інших частинах роботи). 
8) На нашу думку у підрозділі 5.3. доречно було навести інформацію про 
врахування залежностей модуля мінімального стоку від площі водозбору 
(якщо такі виявлені) при побудові картосхем ізоліній мінімального стоку. 
9) У роботі також бажано було навести рекомендації (хоча б попередні) щодо 
практичного застосування даних про 7-денний мінімальний стік річок та 
шляхи їх урахування у відповідних нормативних документах. 

6. Висновок. 

Зміст автореферату й основних положень дисертації ідентичні. 
Актуальність теми дослідження, теоретична й практична значущість, ступінь 
обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків, їх 
апробація, новизна та науковий рівень дисертаційної роботи Почаєвець 
Олени Олександрівни «Просторово-часова динаміка мінімального стоку 
річок басейну Тиси в межах України» відповідають чинним вимогам пунктів 
9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затверджених 



Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 
від 19.08.2015 року та №1159 від 30.12.2015 року та № 567 від 27.07.2016 р.), 
а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата географічних 
наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. 
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на дисертаційну роботу Почаєвець Олени Олександрівни 

Просторово-часова динаміка мінімального стоку 
річок басейну Тиси в межах України 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія 

Відгук складено на запит спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка прийняла 
дисертацію до захисту. 

Дисертаційна робота має обсяг 187 сторінок, включаючи 59 рисунків, 29 
таблиць, 4 додатки; переліку використаної літератури з 216 найменувань. 
Структурно дисертація складається зі вступу, 5 розділів та висновків. Крім 
дисертаційної роботи, при складанні відгуку враховано також автореферат (20 
стор.) та опубліковані за темою дисертації праці здобувача. 

Актуальність обраної теми дисертаційної роботи Почаєвець О.О. з 
наукової і практичної точки зору обумовлена необхідністю осучаснення знань 
щодо мінімального стоку річок України, в тому числі й річок Закарпаття, в 
умовах зміни клімату, необхідністю розробки сучасних науково-методичних 
підходів до його вивчення. Мінімальний стік є важливою характеристикою 
гідрологічного режиму, яка є лімітуючою для інтегрованого використання 
водних ресурсів, особливо з огляду на те, що останні десятиліття на річках все 
частішим стало формування тривалих періодів маловоддя або гідрологічної 
посухи. 

Загально відомо, що Українські Карпати є паводконебезпечним регіоном, 
тому левова частка наукових досліджень гідрології Карпат, і Закарпаття в 
цьому сенсі не виключення, присвячена дослідженням різних компонентів 
паводкового стоку. Проблематика наукових і науково-методичних досліджень 
мінімального стоку, розробки на їх основі практичних рекомендацій багато 
років залишалася поза увагою дослідників. І загалом сучасні фундаментальні 
дослідження й розробки в галузі мінімального стоку річок України майже 
відсутні. Дослідження всіх компонентів гідрологічного циклу, в тому числі й 
мінімального стоку, є актуальними, важливими й необхідним також з огляду на 
необхідність реалізації в Україні європейських стандартів Водної Рамкової 
Директиви ЄС, яка, зокрема, вимагає розробки планів управління річковими 
басейнами з метою не тільки мінімізації наслідків паводків, але й забезпечення 
раціонального сталого використання водних ресурсів в різні фази водності, 
забезпечення потреб у воді секторів економіки і населення. Трансграничне 
значення річок Закарпаття також вимагає нових сучасних досліджень 
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мінімального стоку з метою гармонізації підходів до використання водних 
ресурсів в межах усього басейну Тиси. 

З огляду на сказане вище, тема і предмет дослідження Почаєвець О.О. 
безумовно є актуальними і мають практичне значення. 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації та достовірність отриманих 
результатів забезпечується використанням великого об'єму фактичних даних 
спостережень за гідрометеорологічним режимом досліджуваного регіону на 
мережі гідрологічних постів і метеорологічних станцій, зокрема по щоденному 
стоку і опадах. Для проведення дослідження здобувач використала 
гідрометеорологічні дані за весь період - від початку фактичних спостережень 
по 2015 р., включно, по 22 гідрологічних постах на річках української частини 
басейну Тиси в межах України. Залучення для дослідження даних спостережень 
за стоком на гідрологічних постах на річках суміжних басейнів Дністра, Прута, 
Сірета (26 постів), на зарубіжній Тисі та її притоках (8 постів) дозволило 
дисертанту отримати обґрунтовані узагальнення та картування. При підготовці 
вибірок даних, їх обробці і аналізі здобувач показала добрі знання про джерела 
інформації та їх суть. 

Для проведення дослідження здобувач застосувала загально прийняті в 
гідрології статистичні, гідролого - генетичні, загально-географічні методи і 
підходи. Для досягнення мети роботи автор виконала оцінку однорідності 
часових рядів за загально прийнятими критеріями, що обов'язково має 
виконуватися при роботі з багаторічними рядами гідрометеорологічних даних. 

Опрацювавши наукову літературу з мінімального стоку та на основі 
виконаного аналізу стокових даних, Почаєвець О.О. обґрунтувала доцільність 
оцінювання мінімального стоку річок Закарпаття за 7-ми денні проміжки часу 
замість загально прийнятих ЗО-денних, що можна вважати прийнятним для 
річок з паводковим режимом і використовувати в подальших дослідженнях 
мінімального стоку. 

Для оцінки просторового розподілу та зміни досліджуваних 
характеристик дисертант використала методи аналізу просторових даних та 
картографування з використанням геоінформаційних систем та обробки даних 
дистанційного зондування Землі, що дозволило їй створити картосхеми 
просторового розподілу модулів мінімального стоку під час межені. Для оцінки 
природних умов та чинників формування мінімального стоку річок басейну 
Тиси Почаєвець О.О. залучила сучасні джерела інформації про геологічну 
будову, клімат, ґрунти, актуальне землекористування, що є позитивним фактом. 

Все зазначене вище засвідчує обґрунтованість наукових положень та 
достовірність отриманих результатів дослідження. 

Заслуговує на увагу та схвалення розроблений Почаєвець О.О. алгоритм 
виконання дослідження, який подано у вигляді блок-схеми (рис. 1.2) і який 
поетапно висвітлює послідовність кроків дослідження. 



У процесі свого дослідження і оформлення його результатів здобувач 
слідувала розробленому алгоритму та вирішила поставлені задачі, насамперед: 

- опрацьовано науково-методичну літературу в галузі мінімального стоку; 
- сформовано базу даних щоденних витрат води, мінімальних витрат за 7 

діб, виконано їх статистичну обробку загально прийнятими методами, 
оцінено однорідність рядів даних 

- проаналізовано внутрішньорічний розподіл річкового стоку та виділено 
лімітуючі періоди й сезони для подальшого районування басейну 

- обґрунтовано використання в якості основної розрахункової величини 
мінімальної витрати води за 7 діб для літньо-осінньої та зимової межені 

- отримано емпіричні зв'язки між мінімальними витратами за 7 та ЗО діб 
- досліджено багаторічні коливання мінімального стоку; 
- побудовано картосхеми просторового розподілу модулів мінімального 

стоку води для визначення мінімальних витрат води різних 
забезпеченостей із застосуванням ГІС - технологій; 

- розраховано перехідні коефіцієнти для визначення мінімальних витрат 
води заданих забезпеченостей (75%, 90%, 95% ). 

Науково-теоретична значущість дослідження Почаєвець О.О., що 
містить елементи наукової новизни, полягає у науковому обґрунтуванні 
підходів до вивчення, аналізу та узагальнення даних по мінімальному стоку 
річок Закарпаття у період літньо-осінньої та зимової межені, які можуть бути 
використані надалі при аналогічних дослідженнях по інших гірських річках 
нашої держави. А етапи виконання дослідження, представлені у дисертації на 
рис. 1.2, можуть слугувати наочним посібником іншим науковцям і практикам 
під час виконання досліджень з мінімального стоку. До елементів наукової 
новизни в частині просторового узагальнення гідрологічних характеристик 
слід віднести розроблені здобувачем підходи до картування модулів 
мінімального стоку річок Закарпаття на основі сучасних ГІС технологій з 
використанням відкритих даних ДЗЗ. 

Отримані здобувачем картосхеми просторового розподілу мінімального 
за 7 діб модуля стоку води річок Закарпаття мають як наукове так і 
практичне значення, особливо в умовах збільшення частоти й тривалості 
маловоддя, зростання антропогенного навантаження на річкові водозбори і 
необхідності забезпечення населення питною водою в різних кліматичних 
ситуаціях. 

Результати дисертації можуть бути використані при підготовці фахівців 
гідрометеорологів у вищих навчальних закладах України, зокрема в частині 
просторового узагальнення гідрологічних характеристик з використанням ГІС 
технологій. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
виданнях. Основні етапи виконаного дослідження і положення дисертаційної 
роботи опубліковані в 25 наукових працях, з них 8 - у наукових фахових 



виданнях України, рекомендованих ДАК МОН України, 1 - у міжнародному 
фаховому виданні, також є 1 патент на корисну модель. Результати 
дисертаційної роботи та висновки обговорювалися і доповідалися на чисельних 
семінарах і конференціях за місцем виконання дослідження, на наукових 
міжнародних і всеукраїнських з'їздах та конференціях. Наукові публікації 
достатньо послідовно й повно відображають зміст дисертаційних досліджень, 
отримані результати і висновки. 

Оцінка дисертації, її оформлення і відповідності установленим 
вимогам до кандидатських дисертацій. Результати дослідження Почаєвець 
О.О. викладені у дисертації та авторефераті послідовно логічно й грамотно. 
Дисертація має достатню кількість посилань на літературні джерела, доповнена 
табличними і графічними матеріалами. Дисертаційна робота й автореферат 
оформлені у відповідності до діючих вимог, добре й грамотно. Можна лише 
зауважити, що ряд сторінок друкованого тексту дисертації, на яких показані 
картовані матеріали, візуально відрізняються за насиченістю шрифту від решти 
сторінок (наприклад, с.43. 45, 49, 55, 69). 

Автореферат дисертації за змістом відповідає самій роботі, у ньому 
викладені й повністю розкриті всі положення дисертаційного дослідження, що 
дозволяє отримати однозначне тлумачення висновків та відповідних розділів 
дисертації. 

Зауваження по дисертаційній роботі, запитання та побажання, 

1. Здобувач виконала оцінку однорідності стокових рядів мінімального 
стоку, але висновки щодо можливості використати у подальших 
дослідженнях всі дані чи обмежити стокові ряди сформульовані нечітко. 

2. Отримані здобувачем емпіричні залежності величини мінімальних 
витрат за 7 діб від гідрографічних характеристик водозборів потребують 
додаткових пояснень. А саме, які причини більш тісного зв'язку 
мінімального стоку з глибиною ерозійного врізу для річок виділеного 
автором східного району для періоду зимової межені, а для річок 
західного району - для періоду літньо-осінньої межені. Аналогічно 
необхідно було б пояснити отримані різні результати тісноти зв'язків 
мінімального стоку з похилом річок (с.128). Чи необхідно враховувати 
обумовленість величини мінімального стоку від цих ландшафтно-
гідрологічних чинників при просторовому узагальненні і при 
користуванні побудованими здобувачем картосхемами мінімального 
стоку? 

3. При дослідженні часової динаміки мінімального стоку та з метою 
обґрунтування актуальності й необхідності його нового картування 
здобувач виконала детальний порівняльний аналіз даних по 
мінімальному стоку по 1975 р., які були покладені в основу картування 
у діючому СНиП 2.014-83, і по 2015 р. Отримані при цьому різнозначні 



результати порівняння в діапазоні змінювання від -25% до +42% 
доцільно було б проаналізувати та пояснити. 

4. Дослідження необхідно доповнити конкретними практичними 
рекомендаціями - методикою використання побудованих карт 
мінімального стоку в різних секторах економіки: водному господарстві, 
гідроенергетиці, водозабезпеченні населення тощо. 

5. Дослідження було б ще більш вагомим, якщо були б обраховані 
значення екологічних витрат води як однієї з лімітуючих характеристик 
екологічного стану водних об'єктів. Це можна вважати побажанням 
здобувачеві в подальших дослідженнях з проблематики мінімального 
стоку. 

6. Є зауваження щодо точності формулювання здобувачем поняття 
середнього багаторічного стоку. Здобувач використовує визначення 
«середній багаторічний стік», «середня витрата води», не вказуючи, 
якого часового проміжку стосується огереднення: рік, місяць чи сезон? 
Хоча з даних приведених у табл.АІО видно, що здобувач очевидно, 
оперувала величинами річного стоку? 

7. Чому результат просторового узагальнення модулів мінімального стоку 
подано як картосхема, а не карта? 

Висновки. Проте висловлені вище зауваження й запитання не знижують 
теоретичної, наукової та практичної цінності дисертаційної роботи і не 
впливають на результати, отримані автором. 

Кандидатська дисертація Почаєвець О.О. «Просторово-часова динаміка 
мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України» є завершеним 
самостійним науковим дослідженням, що за своєю актуальністю, науковою 
новизною та практичною спрямованістю отриманих результатів вирішує задачу 
оцінювання характеристик мінімального стоку на прикладі річок Закарпаття та 
відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів ДАК України, а її 
автор Почаєвець Олена Олександрівна заслуговує присудження їй 
наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 -
гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. і — - о /І і, ^ 
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