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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства дослідження 

проблем взаємодії людини і природи привертає особливу увагу, оскільки наслідки 

цього взаємозв’язку мають негативні тенденції. Антропогенний вплив на природне 

середовище супроводжується погіршенням його якості, що, в свою чергу, негативно 

впливає на людину, яка сама і створила цю ситуацію. У цьому контексті 

першорядну увагу до себе привертають геоекологічні дослідження, які власне 

відображають об’єктно-суб’єктні взаємовідносини між складовими геосистем. 

В умовах постійного антропогенного впливу на природне середовище досить 

актуальним стає вибір оптимальних територіальних одиниць дослідження. Поряд із 

традиційними таксонами, такими як ландшафт, фізико-географічний район чи 

адміністративна одиниця, стоїть поняття «річковий басейн». Це не тільки 

гідрологічна, а й насамперед, географічна система, де річкова мережа є своєрідним 

інтегральним показником взаємодії природних і антропогенних факторів, а річкова 

вода – індикатором геоекологічної ситуації, що склалася на даній території. 

Останнім часом річковий басейн дедалі частіше використовується при 

геоекологічних дослідженнях для вирішення проблем збалансованого 

природокористування як на регіональному, так і локальному рівнях, чому сприяє 

територіальна визначеність і функціональність басейну. Але для Сумської області 

таким дослідженням, що ґрунтуються саме на басейновому принципі, приділялася 

недостатня увага, вони нечисленні та мають несистемний характер.  Геоекологічний 

стан річок та їх басейнів сьогодення гостре питання, і річкові басейни Сумщини не 

виняток, оскільки постійно перебувають під потужним антропогенним впливом. У 

зв’язку з цим актуальними є комплексні геоекологічні дослідження річкових 

басейнів території Сумської області, які дозволять розробити систему 

водоохоронних заходів у регіоні. Саме проведення геоекологічного аналізу (ГЕА) 

річкових басейнів регіону дозволить оцінити антропогенне навантаження на них, 

якість річкових вод та їх вплив на здоров’я людей, а також виявити геоекологічні 

проблеми річок та їх басейнів і сприятиме обґрунтуванню шляхів раціонального 

водокористування та впровадженню системи водоохоронних заходів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження безпосередньо пов’язане з колективною науково-дослідною темою 

кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка «Регіональні проблеми геоекологічного і 

соціально-економічного розвитку регіону» (2008-2018 рр.), в межах якої автор 

виконує науково-дослідну тему «Географо-гідрологічний та геоекологічний аналіз 

річок Сумської області та їх оптимізація» (№ державної реєстрації 0115U001668).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення геоекологічного аналізу річкових басейнів території Сумської області та 

обґрунтування системи водоохоронних заходів для оптимізації геоекологічної 

ситуації в регіоні. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: 

 обґрунтувати теоретико-методичні засади геоекологічного аналізу, його 

сутність, підходи і принципи та розробити алгоритмічну модель геоекологічного 

аналізу річкових басейнів регіону;  
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 проаналізувати умови формування (природні й антропогенні) річкового стоку 

Сумської області та виявити несприятливі природні процеси, спричинені 

постійними водотоками і посилені діяльністю людини, встановити особливості 

гідрологічних характеристик і гідрологічного режиму річок регіону; 

 визначити ландшафтно-гідрологічну організацію території, встановивши 

ієрархію ландшафтно-гідрологічних систем, здійснити ландшафтно-гідрологічне 

районування території Сумської області; 

 встановити рівень антропогенного навантаження на басейни річок регіону;  

 оцінити якість річкових вод території Сумської області на сучасному етапі, 

виявивши характер і ступінь їх забрудненості; 

 виявити вплив забруднених річкових вод на здоров’я людини; 

 розробити водоохоронне ареалування території Сумської області та на 

прикладі репрезентативного басейну запропонувати систему водоохоронних заходів 

для покращення геоекологічної ситуації. 

Об’єктом дослідження є річкові басейни території Сумської області. 

Предметом дослідження є особливості ландшафтно-гідрологічної організації 

території регіону, рівень антропогенного навантаження на басейни річок, якість 

річкової води і напрями оптимізації стану річок та їх басейнів. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження 

є положення і підходи конструктивної географії, геоекології, які виходять із концепції 

взаємодії людини і природи та конкретизовані шляхом використання басейнового, 

ландшафтно-гідрологічного, конструктивно-гідрологічного та інших підходів. У 

процесі дослідження використовувалися різноманітні методи дослідження: 

загальнонаукові (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення) – під час 

написання І розділу дисертації (аналізу понятійно-термінологічного апарату, 

визначення сутності геоекологічного аналізу, опису методологічних аспектів 

дослідження тощо); системний – при дослідженні та виділенні ландшафтно-

гідрологічних систем (ЛГС); моделювання – з метою дослідження об’єктів і процесів 

за допомогою графічних моделей (схем, карт, графіків); конкретно-наукові 

(спеціальні) (метод польових досліджень – спостереження і вимірювання показників 

(гідрологічних, гідрохімічних); картографічні – при картографуванні різноманітних 

показників і явищ, складанні схем картографічного змісту (ПЗ CorelDRAW Graphics 

Suite X7, Photoshop 7.0); порівняльно-географічний – при групуванні ареалів за 

категорією і ступенем прояву водоохоронних заходів; типології та районування – при 

систематизації ЛГС; міждисциплінарні (математичні – під час збору даних та аналізу 

різноманітних статистичних показників, розрахунку різних коефіцієнтів, обчислення 

рівня антропогенного навантаження, індексів забруднення річкових вод; кластерного 

аналізу – при виділенні ЛГС рангу районів (ПЗ Statistiсa); кореляційного аналізу – при 

встановленні залежності між показниками забрудненості річкових вод і 

захворюваності населення (ПЗ Microsoft Exсel)). 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше: 

 розроблено алгоритмічну модель геоекологічного аналізу річкових басейнів 

території регіону, що дозволяє за басейновим принципом дослідити територію та 

отримати інформацію про район дослідження; 
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 визначено ландшафтно-гідрологічну організацію території Сумської області: 

встановлено ієрархічну структуру ландшафтно-гідрологічних систем, здійснено 

ландшафтно-гідрологічне районування, виділено ландшафтно-гідрологічні райони; 

 встановлено рівень антропогенного навантаження на басейни річок регіону; 

 здійснено водоохоронне ареалування території Сумської області і 

запропоновано широкий спектр водоохоронних заходів для покращення 

геоекологічної ситуації; 

удосконалено: 

 методику визначення рівня антропогенного навантаження на річкові басейни 

з використанням засобів математичного та картографічного моделювання; 

 систему водоохоронних заходів для покращення геоекологічної ситуації в 

регіоні шляхом поетапного їх застосування на прикладі репрезентативного басейну; 

отримало подальший розвиток: 

 дослідження гідрологічних характеристик і особливостей гідрологічного 

режиму річок Сумської області та обґрунтування шляхів раціонального 

водокористування в регіоні; 

 оцінка якості річкових вод регіону та виявлення впливу забруднених 

річкових вод на здоров’я людини. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження дають 

можливість оцінити вплив діяльності людини на річкові басейни, а також зворотний 

вплив антропогенно змінених річок на саму людину. Результати дисертаційного 

дослідження та методичний доробок автора використано при розробці 

водоохоронних заходів Сумським обласним управлінням водних ресурсів (довідка 

про впровадження № 787 від 07.08.2015 р.), Гетьманським національним природним 

парком (довідка про впровадження № 301/02-01 від 19.08.2015 р.). Матеріали 

дисертаційного дослідження використано у навчальному процесі на природничо-

географічному факультеті Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка у процесі викладання курсів «Геоекологія», «Гідрологія» та 

«Краєзнавство» (довідка про впровадження № 15/55 від 26.08.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням, виконаним на основі аналізу й уніфікації вихідних даних 

багаторічних спостережень Сумського обласного управління водних ресурсів, 

Управління екології та природних ресурсів Департаменту екології, паливно-

енергетичного комплексу та природних ресурсів СОДА, Головного управління 

Держсанепідемслужби у Сумській області та власних досліджень автора.  Автором 

особисто здійснено всі експериментальні етапи наукового дослідження – збір, 

обробку, аналіз і оцінку отриманої фондової інформації та результатів власних 

польових досліджень, на підставі яких створено серію картосхем: гідрологічних 

кількісних характеристик стоку річок, ландшафтно-гідрологічного районування, 

оцінки рівня антропогенного навантаження на басейни річок, екологічної оцінки 

якості річкової води, водоохоронного ареалування території та ін. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та 

висновки, які сформульовано автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження публікувалися, 

доповідалися й обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції 
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«Природничо-географічна наука і освіта: стан, перспективи та шляхи розвитку» 

(Київ, 2009 р.);  Міжнародній науково-практичній конференції «Фундаментальні 

проблеми сучасної географії» (Київ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх 

вирішення» (Мелітополь, 2010 р.); V Всеукраїнській науковій конференції 

«Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» (Чернівці, 2011 р.); Міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сьогодення, 

перспективи» (Харків, 2011 р.); Міжнародній науковій конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових 

досліджень у контексті міжнародної співпраці та інтеграції» (Дніпропетровськ, 

2011 р.); Міжнародній науковій конференції «Світ сучасної географії» 

(Сімферополь, 2011 р.); ІV Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною 

участю для молодих учених «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (Суми, 

2011 р.); V Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження 

довкілля» (Суми, 2013 р.); V Міжнародній науковій конференції «Проблемы 

природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и 

сопредельных странах» (Бєлгород, 2013 р.); VІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», присвяченій 150-річчю з 

дня народження академіка Г.М. Висоцького (Суми, 2015 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

34 наукові праці загальним обсягом 11,6 д. а. (з них 10,95 д.а. належать особисто 

авторові), з них 6 статей – у виданнях, рекомендованих ДАК України, загальним 

обсягом 3,77 д. а. (з них 3,28 д. а. – авторські), 1 стаття у закордонному 

періодичному виданні, 18 статей у інших виданнях, 9 тез наукових конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел із 170 позицій, додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 272 сторінки, з яких 168 сторінок – основного тексту. 

Робота містить 26 рисунків, 21 таблицю та 15 додатків, розміщених на 78 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, 

методи дослідження, окреслено мету, висвітлено наукову новизну отриманих 

результатів, їх практичну цінність та апробацію, зазначено структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади геоекологічного аналізу 

річкових басейнів регіону» розкрито сутність поняття «геоекологічний аналіз», 

викладено наукові підходи та принципи геоекологічного аналізу річкових басейнів 

регіону; розроблено концепцію геоекологічного аналізу річкових басейнів регіону і 

висвітлено особливості методики, розробленої та апробованої автором під час 

проведення дослідження.  

 Теоретичні засади географо-гідрологічних і геоекологічних досліджень 

визначено науковими підходами та принципами, викладеними у працях 

О.М. Антипова, В.І. Вишневського, В.Г. Глушкова, В.В. Гребня, М.Д. Гродзинського, 

В.С. Жекуліна, Л.М. Коритного, М.І. Львовича, І.К. Нестерчук, Б.М. Нешатаєва, 

А.І. Субботіна, В.К. Хільчевського, Р.Е. Хортона, Г.І. Швебса, П.Г. Шищенка, 

А.В. Яцика та ін. в рамках гідрології, ландшафтознавства, геоекології та 

конструктивної географії. 
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 У процесі розвитку геосистеми «суспільство – природа» відзначаються різні 

негативні наслідки антропогенно-техногенного впливу як на природне середовище в 

цілому, так і окремо на його компоненти. Дослідженню взаємодії суспільства та 

природи покликаний сприяти ГЕА, сутність якого полягає в пізнанні та вивченні 

взаємодій і взаємозалежностей усіх компонентів геосистеми «суспільство – природа» в 

неперервному історичному аспекті під впливом освоєння; дослідженні об’єктно-

суб’єктних відносин складових цієї системи та геоекологічної ситуації з метою 

оптимізації природокористування, гармонізації природної складової і раціонального 

використання та відновлення природних ресурсів. 

  Геоекологічний аналіз річкових басейнів регіону ґрунтується на басейновому і 

зональному принципах, принципі організованого співіснування людини та природи, 

а також низці принципів геоекологічного аналізу: ландшафтно-функціональному, 

історико-ландшафтному, структурно-ландшафтному і ландшафтно-організаційному 

та враховує ряд основних наукових підходів: ландшафтно-гідрологічний, 

геосистемо-гідрологічний, геосистемо-гідрохімічний, басейновий та ін. На 

сучасному етапі розвитку суспільства потрібен комплексний підхід, що є 

поєднанням підходів, методів, методик досліджень антропогенно змінених річок та 

їх басейнів. Таким підходом може слугувати конструктивно-географічний 

(конструктивно-гідрологічний), що полягає у комплексному  вивченні стану річок та 

їх басейнів, спрямованому на зменшення негативних наслідків антропогенного 

впливу, поліпшенні геоекологічної ситуації та раціональному використанні водних 

ресурсів. 

Методику геоекологічного аналізу річкових басейнів розроблено на підставі 

наукових підходів і принципів. Вона ґрунтується на теоретичних, методологічних і 

методичних засадах геоекології, гідрології, конструктивної географії, 

ландшафтознавства і є логічно впорядкованою сукупністю дослідницьких операцій та 

методів вивчення особливостей просторової гідрологічної організації території, 

ступеня антропогенного навантаження на басейни річок, якості річкової води як 

індикатора стану басейна, а також аналізу шкідливого впливу забрудненої води на 

людину й спрямована на розв’язання завдань, пов’язаних із використанням та 

охороною річок та їх басейнів. У цілому геоекологічний аналіз річкових басейнів 

регіону уявляється як цілісний дослідницький процес, який відбувається послідовно за 

чіткою схемою та проходить три стадії: обґрунтування ГЕА, побудова концептуальної 

моделі, реалізація концепції ГЕА річкових басейнів регіону, що є власне його 

алгоритмом. Даний алгоритм реалізується шляхом здійснення поетапних блоків: 

1) географо-гідрологічного аналізу території регіону; 2) оцінки наслідків об’єктно-

суб’єктних відносин; 3) обґрунтування шляхів раціонального водокористування та 

поліпшення геоекологічної ситуації в регіоні (рис. 1). Результатами геоекологічних 

досліджень річок регіону та їх басейнів слугують: 1) картосхема ландшафтно-

гідрологічного районування території області, яка відображає її просторову 

ландшафтно-гідрологічну організацію та ієрархічну структуру ландшафтно-

гідрологічних систем у межах регіону; 2) тематичні (прикладні) картосхеми, такі як 

рівень антропогенного навантаження, оцінка якості річкової води за індексом 

забруднення води й екологічна оцінка якості, водоохоронне ареалування території 

регіону; 3) рекомендації щодо раціонального водокористування та водоохоронних 

заходів з метою оптимізації геоекологічного стану річок регіону та їх басейнів. 
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Рис. 1. Алгоритмічна модель геоекологічного аналізу річкових басейнів регіону 

 

 У другому розділі «Географо-гідрологічний аналіз території Сумської області» 

проаналізовано умови формування річкового стоку (природні й антропогенні); 

виявлено несприятливі природні процеси, спричинені дією постійних водотоків і 

посилені діяльністю людини; визначено особливості гідрологічних характеристик і 

гідрологічного режиму річок Сумської області; з’ясовано  ландшафтно-гідрологічну 

організацію території, описано ієрархічну структуру ландшафтно-гідрологічних систем 

і здійснено ландшафтно-гідрологічне районування регіону. 
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  Загальна кількість річок на території Сумської області – 1543, серед них 1 велика, 

6 середніх і 1536 малих загальною довжиною 8020 км. На малі річки припадає майже 

90% довжини всієї річкової мережі, усі вони є лівими притоками Дніпра різних 

порядків. Озер порівняно небагато (537), але чимало штучних водойм (2244). 

 Територія Сумської області входить до складу Східно-Європейської рівнинної 

фізико-географічної країни, в межах якої на території регіону виділяються дві 

природні зони (мішаних лісів і лісостепу) та три провінції (Лівобережне Полісся, 

Лівобережно-Дніпровська низовинна лісостепова і Середньоруська височинна 

лісостепова провінції). У провінціях регіональні специфічні природні особливості, а 

саме – геолого-геоморфологічні, гідрогеологічні, кліматичні, ґрунтово-рослинні, – 

формують індивідуальний характер річкового стоку. Характерною особливістю 

геолого-геоморфологічних умов є те, що територією регіону проходить південна 

межа Дніпровського зледеніння, яка зумовлює наявність різних літологічних 

комплексів четвертинного віку: моренних, флювіогляціальних зандрових пісків, лесів 

і лесовидних суглинків, що, у свою чергу, сприяє утворенню різних типів ґрунтів з 

різними властивостями. Рельєф регіону в цілому рівнинний, з певними 

особливостями: пластово-акумулятивні низовинні рівнини характерні для 

Лівобережного Полісся,  пластово-денудаційні височинні хвилясті сильно-

розчленовані рівнини – для Середньоруської височинної лісостепової провінції. 

Характер рельєфу, в першу чергу, визначає густоту річкової мережі та похили русел. 

При незначних змінах кліматичних чинників відзначається зростання 

континентальності із заходу на південний схід, що впливає на водність річок.  

Господарська діяльність людини спричиняє зміну природних умов, що впливає 

і на формування стоку. Сумська область характеризується досить високим рівнем 

господарського освоєння території. Уздовж берегової смуги річок регіону 

розташовано 475 населених пунктів, селітебні землі в басейнах річок коливаються в 

межах від 1% до 12,6%, а середній показник становить 5-6%. Сільськогосподарські 

угіддя охоплюють 71,3% загальної площі області, розораність території складає 

51,5%, а в окремих басейнах річок (р. Хорол) навіть перевищує 80%. Лісистість 

території регіону в середньому становить 17,9%, а у басейнах деяких річок вона 

нижча 2%, що зумовлює посилення процесів ерозії, басейни окремих річок 

еродовані на 50% (рр. Дернова, Боромля, Олешня). На річках області споруджено 

453 греблі, найбільш зарегульовані річки Чаша, Сумка, Ромен. 

Одним із основних проявів господарської діяльності людини, що інтенсивно 

впливає на гідролого-гідрохімічні характеристики стоку, є водокористування. 

Динаміка забору води з природних водних об’єктів свідчить про стрімке його 

зниження до початку 2000-х років, а останнім часом – про незначне підвищення. 

Структура споживання води виглядає так: споживання у ставково-рибному 

господарстві – 43,7%, на побутово-питні потреби – 31,7%, на виробничі потреби – 

21,3 %, на сільськогосподарські потреби – 2,9%, на зрошування – 0,4%. Втрати води 

під час транспортування збільшилися порівняно  з 1990 р. у 4 рази. Протягом останніх 

24-х років відзначається загальна тенденція щодо зниження об’єму скидання 

зворотних вод у поверхневі водні об’єкти більш ніж у 3 рази. Обсяг забруднюючих 

речовин з перевищенням нормативів ГДК становить 80% від загального обсягу 

скинутих забруднюючих речовин. Максимальний об’єм зворотних вод, а водночас і 

максимальний обсяг забруднюючих речовин отримують річки басейну Псла (80% та 
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86% загального об’єму та обсягу відповідно). Річки басейну Сейму отримують 12% 

об’єму зворотних вод, на річки басейнів Сули, Ворскли та Десни (без р. Сейм) 

припадає приблизно 8%.  

Серед несприятливих природних процесів, спричинених річками та підсилених 

господарською діяльністю людини, у Сумській області представлені підтоплення, 

поширене на площі 4100 га (0,17% території регіону), та затоплення земель – на 

437,4 га (менше 0,02%), а також зсуви, характерні для правих корінних берегів річок 

у середній течії Псла, Сули та Сейму. 

Середня густота річкової мережі становить 0,35 км/км², середній похил русел 

незначний, що зумовлює повільну течію річок зі швидкістю 0,1-0,6 м/с, коефіцієнт 

звивистості коливається в межах від 2,04 (р. Сейм) до 1,4 та нижче у малих річок. 

Найбільш повноводною річкою Сумської області є Сейм (окрім р. Десни, що протікає 

вздовж кордону Сумської та Чернігівської областей на ділянці завдовжки 37 км) із 

середнім багаторічним стоком 3150 млн. м
3
 та середніми витратами води 100 м

3
/с. На 

неї припадає приблизно 53% поверхневого стоку з території області. Найвищою 

водністю характеризуються річки Клевень-Есманського ландшафтного району з 

розрахованими максимальними кількісними показниками стоку (шар стоку – 

111,4 мм, коефіцієнт стоку – 0,18, модуль стоку – 3,54 л/с з 1 км²); найнижча водність 

характерна для річок Ворсклинсько-Мерлинського ландшафтного району (шар стоку 

– 76,66 мм, коефіцієнт стоку – 0,138, модуль стоку – 2,45 л/с з 1 км²).  

Річки Сумської області за внутрішньорічним режимом стоку належать до групи 

річок східноєвропейського типу, який характеризується високим весняним 

водопіллям, низькою літньою і зимовою меженню. На весняне водопілля припадає 

від 50% (р. Івотка) до 67% (р. Сейм) річкового стоку за рік. Шляхом дослідження 

середньорічних, максимальних і мінімальних витрат деяких річок регіону за два 

періоди (20-50 рр. і 70-90 рр. ХХ ст. для річок Сейм, Клевень, Есмань, Ворсклиця та 

1960-1989 рр. і 1989-2008 рр. для річок Сула, Псел, Ромен, Ворскла) було виявлено, 

що середньорічні витрати мають тенденцію до незначного зменшення, характерним є 

зменшення максимальних витрат води та водночас спостерігається досить чітке 

зростання мінімальних витрат води. Це твердження доводять власні польові 

дослідження протягом 2012-2014 рр. (р. Ворскла в межах Сумської області та річки 

Боромля, Сумка, Терн, Єзуч). Отримані результати підтверджують тенденцію, яку 

останній час констатують вчені, про внутрішньорічний перерозподіл стоку. 

Результатом географо-гідрологічного аналізу є виділення ландшафтно-

гідрологічних систем з подальшою їх типологією та ландшафтно-гідрологічним 

районуванням досліджуваної території. Виокремлено ландшафтно-гідрологічні райони 

(ЛГР), що було зроблено вперше для регіону (рис. 2). Для цього етапу дослідження 

відібрано 66 басейнів малих річок (з площею басейну до 2000 км
2
 та довжиною від 10 

до 100 км) з огляду на необхідність дотримання принципу повноти виділення районів. 

Сформовано банк даних, що вміщує такі блоки факторів: морфометричні 

характеристики басейнів річок: густота річкової мережі, коефіцієнт звивистості, 

падіння та похил річки; фізико-географічні характеристики водозборів: особливості 

рельєфу, відкладів, ґрунтово-рослинний покрив, лісистість і заболоченість; кліматичні 

характеристики: середня температура січня та липня, середня річна кількість опадів; 

антропогенні характеристики басейнів річок: розораність, селітебність, еродованість, 
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Рис. 2. Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області 

 

зарегульованість і водовідведення та залежні від зазначених факторів кількісні стокові 

характеристики: шар стоку, коефіцієнт стоку та модуль стоку. За допомогою 

факторного аналізу виділено дві групи факторів: первинні (кількість річних опадів) і 

вторинні (лісистість басейну, його заболоченість, розораність, зарегульованість, похил 

річки та коефіцієнт густоти річкової мережі), які описують процес формування стоку. 

Подальша диференціація на райони, що об’єднують групи об’єктів за комплексом 

ознак, здійснюється за допомогою кластерного аналізу у межах програмного пакету 

STATISTICA, модуль Cluster Analysis, модифікація K-Means Clustering. У результаті 
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було виділено 5 кластерів – ландшафтно-гідрологічних районів, що, за 

О.М. Антиповим, є одиницями субрегіональної розмірності та відповідають річковим 

басейнам 3-4 порядків (за Р.Е. Хортоном), стік і структура яких залежить як від 

зональних, так і азональних факторів, за просторовою розмірністю вони відповідають 

басейнам малих річок із площею від 0,4 до 2 тис. км
2
, а у ієрархічному ряді геосистем 

ЛГР практично відповідає фізико-географічному району. ЛГР об’єднуються в 

ландшафтно-гідрологічні провінції, що входять до складу таксономічних одиниць 

вищих рангів – ландшафтно-гідрологічних зон. Отже, в межах Сумської області 

встановлено три рівні ландшафтно-гідрологічної диференціації – зональний, 

провінційний і районний.  

 У третьому розділі «Антропогенне навантаження на басейни річок 

Сумської області та його вплив на якість річкової води» встановлено рівень 

антропогенного навантаження на басейни річок області; проаналізовано гідрохімічні 

характеристики річкових вод; оцінено їх якість і з’ясовано шляхи впливу 

забруднених річкових вод на здоров’я людини.   

 Спираючись на попередній досвід оцінки рівня антропогенного навантаження 

на басейни річок, у даній методиці було виділено кілька етапів: 1) оцінка факторів 

антропогенного впливу шляхом розрахунку відповідних коефіцієнтів; 2) оскільки 

розраховані коефіцієнти мають різну розмірність, здійснюється їх нормалізація за 

математичними формулами, для факторів, які мають прямий та зворотний вплив на 

рівень антропогенного навантаження, запропонованими П.Г. Шищенком та В.В. 

Удовиченко; 3) усі нормалізовані коефіцієнти підсумовуються та визначається 

інтегральний коефіцієнт антропогенного навантаження (формула 1): 

 

               Кан= Кл+ Кз+ Кр+ Кс+ Кер+ Кзар+ Квв+ Кщзп+ Крпзс                             (1), 
 

де Кан – інтегральний коефіцієнт антропогенного навантаження на басейн річки, Кл – коефіцієнт 

лісистості, Кз – коефіцієнт заболочення, Кр – коефіцієнт розораності, Кс – коефіцієнт селітебності, 

Кер – коефіцієнт еродованості, Кзар – коефіцієнт зарегульованості, Квв – коефіцієнт водовідведення, 

Кщзп – коефіцієнт щільності забруднення пестицидами, Крпзс – коефіцієнт розораності 

прибережної захисної смуги. 

  Отримані значення Кан коливаються у межах від 1,19 до 4,5, схарактеризовано за 

п’ятиступеневою шкалою: <1,00 – низький рівень антропогенного навантаження, що 

відповідає природному стану річкового басейну; 1,01-2,00 – помірний рівень – 

умовно природний стан; 2,01-3,00 – середній рівень – антропогенно змінений стан; 

3,01-4,00 – високий рівень – антропогенний стан; >4,01 – дуже високий рівень – 

кризово-антропогенний стан. 

 Відповідно до наведеної вище шкали встановлено, що помірного антропогенного 

навантаження зазнають 8 річкових басейнів, чий стан можна визначити як умовно 

природний, це 16,7% площі області в межах Зноб-Шосткинсько-Івотського ЛГР 

Новгород-Сіверського Полісся за рахунок відносно високого коефіцієнта лісистості 

(рис. 3). Майже 3/4 території області (72,5%) перебувають під середнім (27 басейнів) і 

високим (26 басейнів) антропогенним навантаженням і формують ареал з 

антропогенним та антропогенно зміненим станом басейнів. Для 5 басейнів (10,8%) 

характерний дуже високий рівень антропогенного навантаження, що відповідає 

кризово-антропогенному стану басейнів.  
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Рис. 3. Рівень антропогенного навантаження на басейни річок Сумської області 

 

Дані басейни розташовані в центрі регіону в межах Єзуч-Терн-Роменського ЛГР 

льодовикової частини Полтавської рівнини, який характеризується низькими 

коефіцієнтами лісистості та, натомість, високими коефіцієнтами розораності, 

еродованості, зарегульованості, водовідведення та розораності прибережних захисних 

смуг. Низький рівень антропогенного навантаження на басейни річок, а отже, і 

природний стан водозборів у ході дослідження в області не було виявлено.  

 Гідрохімічні показники річкової води можуть мати індикаторне значення щодо 

геоекологічного стану всього басейну, що особливо стосується річок 1-3 та деяких 
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невеликих за площею басейнів 4-го порядку (за Р.Е. Хортоном). З цією метою було 

обрано 11 репрезентативних річок, басейни яких знаходяться в межах різних фізико-

географічних провінцій. Встановлено, що перевищення ГДК забруднюючих речовин 

для водойм рибогосподарського використання по залізу, марганцю і фосфатів 

зафіксовано майже в усіх річках, а для рр. Сумка, Терн, Охтирка неодноразове 

перевищення зазначених нормативів по амонію, нітритам, магнію та сульфатам, що 

пояснюється в деякій мірі надходженням у річки господарсько-побутових стоків та 

засвідчує високий рівень антропогенного навантаження на басейни цих річок. Також 

виявлено, що річки Сумської області характеризуються зростанням мінералізації з 

півночі на південь. Мінімальні показники мінералізації мають річки Лівобережної 

Поліської мішанолісової провінції (помірно прісні), максимальні – річки 

Лівобережно-Дніпровської низовинної лісостепової провінції (прісні із підвищеною 

мінералізацією). За співвідношенням головних іонів річки відносять до 

гідрокарбонатно-кальцієвого типу з різко вираженим гідро-карбонатним складом. За 

середніми багаторічними даними (період 1999-2014 рр.) спостерігаються випадки 

перевищення ГДК хімічних характеристик, які визначають якість води, таких як 

колірність, БСК5 і БО у річках Бобрик (м. Середина-Буда), Знобівка, Івотка, Шостка 

та Єзуч у пунктах спостережень, що знаходяться у межах або нижче населених 

пунктів. За вмістом заліза та марганцю у воді річок зафіксовано неодноразове 

перевищення ГДК, що певною мірою пояснюється близькістю Курської магнітної 

аномалії. Максимальні середні багаторічні концентрації заліза зафіксовано у воді 

р. Знобівка (2,8 ГДК), марганцю – у воді р. Бобрик (5,8 ГДК).  

 Оцінка якості річкової води здійснювалася за комплексним показником – 

індексом забрудненості води (ІЗВ), що рекомендований для використання підрозділами 

Держкомгідромету і Держводгоспу та із застосуванням «Методики екологічної оцінки 

якості поверхневих вод за відповідними категоріями». Оцінка якості води річок регіону 

за ІЗВ показала, що виділяються три стани річкової води: «чиста», «помірно 

забруднена» та «забруднена». Найбільш забруднена річкова вода, що належить до 

ІV класу якості, властива річкам Сумка, Охтирка, Єзуч, Бобрик, що протікають через 

найбільші населені пункти області. Річки басейну Псла (в основному), річки Боромля, 

Вир, Чаша, Шостка, Івотка, Знобівка характеризуються «помірно забрудненими» 

водами ІІІ класу якості. Води Сейму, Клевені, Реті та басейну Сули й Хоролу в межах 

області належать до ІІ класу якості води, що характеризується як «чиста». 

 Методика екологічної оцінки якості води складається з кількох етапів: 

1) обчислюються середні значення для кожного показника та зіставляються з 

відповідними критеріями якості води; 2) визначаються індекси якості води для 

кожного з трьох блоків (І1, І2, І3); 3) обчислюється інтегральний екологічний індекс 

(ІЕ) – як середнє з суми І1+І2+І3; 4) визначається приналежність вод до певного класу 

та категорії якості за їх станом і ступенем чистоти. За значеннями індексів блоку 

показників сольового складу (І1) річкові води переважно належать до 1-2 категорій І-

ІІ класів якості, тобто за екологічним станом - «відмінні» та «дуже добрі», а ступенем 

чистоти – «дуже чисті» та «чисті»; за значеннями індексів блоку трофо-

сапробіологічних показників (І2) річкові води відносяться до ІІІ класу якості 4-

5 категорій та характеризуються переважно за екологічним станом як «задовільні», а 

за ступенем чистоти – «слабко забруднені», за сапробністю – «βʹʹ-мезосапробні», за 

трофністю – «евтрофні», а річки Бобрик, Знобівка, Івотка та Єзуч характеризуються 
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за екологічним станом як «посередні», за ступенем чистоти – «помірно забруднені», 

за сапробністю – «αʹ-мезосапробні», за трофністю – «ев-політрофні»; за значеннями 

індексів блоку специфічних речовин токсичної дії (І3) води річок відповідають 

переважно 3 та 4 категоріям ІІ і ІІІ класів якості, що характеризують води як «добрі» 

та «задовільні» за станом і «досить чисті» та «слабко забруднені» за ступенем 

чистоти. За ІЕ досліджені річкові води належать майже виключно до ІІ класу 

3 категорії якості води та характеризуються як «добрі» за станом і «досить чисті» за 

ступенем чистоти, а найбільший вплив на якість природних вод мають речовини 

блоку трофо-сапробіологічних показників. Дві річки (Бобрик та Єзуч) належать, до ІІІ 

класу 4 категорії та характеризуються як «задовільні» за станом і «слабко забруднені». 

 За допомогою методу парної кореляції проведено розрахунки залежності 

захворюваності населення, поширеності видів хвороб, інфекційних і паразитарних 

хвороб серед населення Сумської області від показників забрудненості річкової води 

(ІЗВ та І2). Вони засвідчили, що прямого впливу забрудненості річкових вод на 

здоров’я населення регіону не виявлено (r=0,260, 0,191 та 0,204 в першому випадку 

та r=-0,314, -0,358, -0,311 в другому). Але особливості гідрографічної мережі, такі 

несприятливі природні процеси, як підтоплення та затоплення, підсилені діяльністю 

людини, забруднення нечистотами водойм сприяють поширенню такого тяжкого 

гельмінтозу, як опісторхоз, ендемічний осередок якого зосереджений на території 

області, адже за останні 5 років у регіоні виявлено 62% усіх хворих у країні. 

 У четвертому розділі «Основні напрями оптимізації геоекологічного стану 

річкових басейнів Сумської області» проаналізовано геоекологічні проблеми річок 

регіону; обґрунтовано шляхи раціонального водокористування; здійснено 

водоохоронне ареалування території Сумської області; на прикладі репрезентативного 

басейну запропоновано водоохоронні заходи для покращення геоекологічної ситуації. 

В ході експедиційних досліджень (рр. Ворскла, Сумка, Охтирка, Єзуч) вдалося 

проаналізувати геоекологічні проблеми річок та їх басейнів регіону та об’єднати їх у 

такі групи: 1) руйнування природних територіальних комплексів річкових долин і 

водозбірного басейну: вирубка лісів, значна розораність, випалювання сухостою, 

посилення процесів ерозії та ін. і, як наслідок, – збільшення потрапляння до річки 

твердого матеріалу та сприяння процесам її замулення й заростання; 2) перебудова 

русел і заплав: спрямлення, поглиблення, каналізація русел, створення гребель, ставків 

та осушувальних систем; 3) пряме забруднення: скидання в річки або прибережні 

захисні смуги недоочищених і неочищених стічних вод, побутового і будівельного 

сміття тощо. Про активізацію процесів замулення свідчать встановлені високі 

показники мутності річкової води, особливо для малих річок, які в окремих випадках 

перевищують раніше встановлені показники мутності в межень у 53 та 23 рази (річки 

Сумка і Сироватка відповідно), а у водопілля – у 1,74 та 1,1 рази, що, у свою чергу, 

доводить, що інтенсивність ерозійних процесів на водозборах зросла.  

Відновлення природного стану річок та їх басейнів можливе лише за умови 

здійснення водоохоронних заходів, насамперед, – встановлення водоохоронних зон 

(ВЗ) та відтворення і створення прибережних захисних смуг (ПЗС), а також 

організаційно-господарських, агротехнічних, фітомеліоративних і гідротехнічних 

заходів. Оздоровлення річок можливе лише за умови розширення екологічної мережі 

з використанням басейнового принципу. У Сумській області налічується 

256 природно-заповідних об’єктів, що займають 7,4% площі області. На території 
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регіону створені елементи національної екомережі загальнодержавного значення – це 

частина Поліського екокоридору, до якої входить Деснянсько-Старогутський НПП, та 

Галицько-Слобожанського екокоридору, включно з Гетьманським НПП.  

Заключним етапом ГЕА річкових басейнів регіону є водоохоронне ареалування 

території регіону та розробка водоохоронних заходів, спрямованих на мінімізацію 

негативних наслідків антропогенного впливу та поліпшення геоекологічної ситуації в 

регіоні, що здійснюється з урахуванням його ландшафтно-гідрологічної організації, 

ступеня антропогенного навантаження на річкові басейни та якості річкової води. 

Виокремлено 7 ареалів: кризовий, передкризовий, несприятливий, умовно задовільний, 

задовільний, умовно природний і природний, що потребують різних водоохоронних 

заходів з різною інтенсивністю їх застосування (рис. 4).  

 
Рис. 4. Водоохоронне ареалування території Сумської області 
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Критеріями виділення даних ареалів є: рівень антропогенного навантаження на 

басейни річок, оцінка якості річкової води та природні особливості території. Назви 

виділених ареалів, в основному, залежать від стану річкових басейнів. Загальними 

водоохоронними заходами, що їх можна рекомендувати для покращення 

геоекологічної ситуації в регіоні, в першу чергу, є раціональна організація території 

(оптимальне співвідношення площ розораних, лучних, лісових та інших видів угідь на 

конкретному басейні), впровадження ґрунтозахисної контурно-меліоративної 

організації території, а також встановлення ВЗ та відтворення і створення ПЗС. Крім 

загальних водоохоронних заходів, кожен ареал потребує застосування конкретних 

спеціальних заходів: агротехнічних, фітомеліоративних, гідротехнічних, 

протидефляційних та ін.  

Комплекс даних водоохоронних заходів у цілому відображає напрями оптимізації 

стану річкових басейнів Сумської області, але кожна річка, кожен річковий басейн 

потребує конкретних дій, характерних для даного водозбору. З цією метою створено 

схему репрезентативного басейну р. Сумки Сироватсько-Сумсько-Боромлянського 

позальодовикового ЛГР і запропоновано три блоки з розробки й упровадження 

водоохоронних заходів. Перший блок – це всебічний моніторинг стану річки та її 

басейну: дослідження річки від витоку до гирла, виявлення зарегульованих, спрямлених 

ділянок і ділянок без русла; встановлення замулення, заростання та забруднення русла; 

дослідження ПЗС, її цілісності, розораності, забрудненості; визначення характеристик 

басейну: розораності, лісистості, еродованості, селітебності та ін. Другий блок – 

встановлення категорії водоохоронних заходів та їх черговості. Згідно з 

водоохоронним ареалуванням території регіону, басейн р. Сумки потратив до 

кризового ареалу (рекомендовано інтенсивне застосування усіх груп водоохоронних 

заходів). Третій блок – розробка конкретних рекомендацій з упровадження 

водоохоронних заходів (рис. 5): 1. Для оптимального співвідношення площ розораних, 

лучних, лісових та інших видів угідь на водозборі р. Сумки потрібно зменшити 

розораність мінімум на 8,5%, довести лісистість території водозбору до 15%, а 

залуженість – до 30%. 2. Виділити ВЗ, що повинна становити 250 м, а при крутизні 

корінних берегів понад 5º її ширину подвоїти. Відновити ПЗС, яка має дорівнювати 

25 м, у населених пунктах – не менше 10 м від урізу води. Для насаджень ПЗС можна 

рекомендувати кількаярусні деревно-чагарникові насадження, які визначаються 

характером природної рослинності – це верба деревних та чагарникових видів, калина 

або горобина, береза, вільха. 3. Терміново здійснити капітальний ремонт очисних 

споруд ТОВ «Вітамп», у разі невиконання цієї вимоги взагалі заборонити скидати у 

річку неочищені стоки. Реконструювати мережу колекторів дощової каналізації в 

м. Суми. Здійснити капітальний ремонт гідроспоруди під мостом на просп. Шевченка. 

4. Запровадити протиерозійні лукомеліоративні заходи: для північних експозицій 

схилів рекомендований склад травосумішей – люцерна, стоколос безостий, райграс 

високий, для південних експозицій схилів – люцерна жовта, еспарцет піщаний, житняк 

ширококолосий, костриця лучна, для днища балок – люцерна, костриця лучна, для 

низької заплави – костриця лучна, стоколос безостий, люцерна жовтогібридна. 

5. Водоохоронні та протиерозійні лісомеліоративні заходи: витокові насадження  (у 

місці витоку р. Сумки та її приток); лісонасадження на корінних берегах річок – лісові 

смуги вздовж бровок правого корінного берега річки та її приток шириною 15-21 м; 

прибалкові та прияружні смуги – вздовж бровок еродованих балок і перед бровками 
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діючих ярів; насадження в ярах і балках розміщені перпендикулярно до потоку води; 

насадження на конусах виносу;  стокорегулюючі лісові смуги – розміщують на 

вододілах на схилах понад 3º вздовж горизонталей, а полезахисні лісові смуги – на 

схилах до 3º поперек напрямків панівних вітрів у вигляді ажурно-продувних рядів (2-

4 ряди шириною 3-12 м). 6. Ділянці русла річки, її заплаві та ВЗ у межах міста з метою 

збереження річки як гідрологічного об’єкта надати статус природно-заповідної 

території місцевого значення (паркова зона).  

 
Рис. 5. Рекомендована схема водоохоронних зон, прибережних захисних смуг  

і водоохоронних заходів басейну р. Сумки 

Представлений репрезентативний басейн р. Сумки можна використати як 

приклад розробки рекомендаційних водоохоронних заходів з метою оптимізації стану 

річкових басейнів регіону за умови дотримання певних правил: урахування 

природно-ландшафтних особливостей конкретної території, дотримання 

послідовності цих заходів, а також їх принципів і характерних рис. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Сутність геоекологічного аналізу визначаємо: в пізнанні та вивченні взаємодій і 

взаємозалежностей усіх компонентів геосистеми «суспільство – природа» в 

неперервному історичному аспекті; дослідженні об’єктно-суб’єктних відносин 

складових цієї системи з метою оптимізації природокористування, гармонізації 

природної складової і раціонального використання та відновлення природних ресурсів. 

Обґрунтування доцільності річкового басейну як об’єкта дослідження зумовлене тим, 

що басейн річки – відкрита динамічна геосистема, що характеризується визначенням 
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меж та ієрархії, є ландшафтним утворенням та зручною територіальною одиницею 

менеджменту природних ресурсів і охорони довкілля. ГЕА річкових басейнів 

втілюється через основоположний басейновий принцип і спирається на низку наукових 

підходів, провідне місце серед яких належить басейновому, ландшафтно-

гідрологічному та конструктивно-гідрологічному. Розроблено алгоритмічну модель 

геоекологічного аналізу річкових басейнів території регіону, згідно якої ГЕА річкових 

басейнів регіону проводиться за такими блоками: географо-гідрологічний аналіз, який 

передбачає встановлення ландшафтно-гідрологічної організації території; оцінка 

наслідків об’єктно-суб’єктних відносин, що з’ясовує ступінь антропогенного 

навантаження на річкові басейни, якість річкової води як індикатора техногенного 

тиску, а також зворотний вплив забрудненої річкової води на людину; обґрунтування 

шляхів раціонального водокористування та поліпшення геоекологічної ситуації з 

метою оптимізації стану річок та їх басейнів, які спрямовані на розробку 

водоохоронних заходів.  

2. Річковий стік Сумської області формується під впливом різноманітних як 

природних (геолого-геоморфологічних, гідрогеологічних, кліматичних, ґрунтово-

рослинних чинників, що характеризуються певними особливостями в кожній фізико-

географічній провінції), так і антропогенних умов, що негативно впливають на 

формування стоку. Територія регіону характеризується високим рівнем господарського 

освоєння: значна селітебність (475 населених пунктів уздовж прибережних захисних 

смуг), розораність (в окремих басейнах річок перевищує 80%, а лісистість ледве сягає 

2%) активізують процеси ерозії; висока зарегульованість річок (453 греблі) та значні 

меліоровані площі спричиняють підтоплення та вторинне заболочування. Важливим 

антропогенним фактором є водокористування: на тлі загальної тенденції протягом 

останніх 24-х років до зниження водозабору та водовідведення у поверхневі водні 

об’єкти (більш ніж у 3 рази) обсяг забруднюючих речовин з перевищенням нормативів 

ГДК, які потрапляють у річкову воду, перевищує 80% від їх загального обсягу, 

максимальну кількість забруднюючих речовин отримують річки басейну Псла. Серед 

несприятливих природних процесів, спричинених річками та посилених діяльністю 

людини, у регіоні представлені підтоплення та затоплення земель, які не надто 

поширені, але їх негативна дія може значно вплинути на добробут населення. Здійснені 

розрахунки кількісних характеристик стоку річок дозволяють стверджувати, що їх 

водність зменшується з півночі на південь: найвищою водністю характеризуються 

річки Клевень-Есманського ландшафтного району, найнижчою – річки Ворсклинсько-

Мерлинського ландшафтного району. Водний режим річок регіону характеризується 

перерозподілом внутрішньорічного стоку: зменшилися максимальні витрати весняного 

водопілля та збільшилися мінімальні літньої та зимової межені. 

3. Встановлено й описано ієрархічну структуру ландшафтно-гідрологічних 

систем регіону (ЛГЗ-ЛГП-ЛГР), виділено три рівні ландшафтно-гідрологічної 

диференціації – зональний, провінційний і районний, які відображають найбільш 

важливі риси ландшафтно-гідрологічної організації території Сумської області, 

здійснено ландшафтно-гідрологічне районування регіону. Із застосуванням 

кластерного аналізу виділено 5 елементарних низових ландшафтно-гідрологічних 

систем – ландшафтно-гідрологічних районів (Зноб-Шосткинсько-Івотський ЛГР 

Новгород-Сіверського Полісся, Клевень-Есманський ЛГР льодовикової частини 

Глухівського плато, Сироватсько-Сумсько-Боромлянський позальодовиковий ЛГР, 
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Єзуч-Терн-Роменський ЛГР льодовикової частини Полтавської рівнини, Охтирсько-

Братенсько-Грунський позальодовиковий ЛГР Полтавської рівнини), стік і структура 

яких залежать як від зональних, так і азональних факторів. 

4. На підставі визначення рівня антропогенного навантаження на басейни річок 

встановлено, що під помірним антропогенним навантаженням знаходиться лише 16,7% 

території регіону і характеризуються умовно природним станом; натомість 72,5% 

перебуває під середнім та високим антропогенним навантаженням, унаслідок чого 

формується ареал з антропогенним та антропогенно зміненим станом басейнів; 10,8% 

території регіону характеризується дуже високим рівнем антропогенного 

навантаження, що відповідає кризово-антропогенному стану басейнів, яким властиві 

низькі коефіцієнти лісистості й одночасно високі показники коефіцієнтів розораності, 

еродованості, зарегульованості, водовідведення та розораності прибережних захисних 

смуг. Максимального антропогенного навантаження зазнають річкові басейни Єзуч-

Терн-Роменського ЛГР льодовикової частини Полтавської рівнини. 

5. Оцінка якості річкової води за індексом забруднення води дала змогу 

встановити, що вода річок регіону характеризується трьома видами: «чиста», 

«помірно забруднена» та «забруднена». Найбільш забруднена річкова вода, що 

належить до ІV класу якості, властива річкам Сумка, Охтирка, Єзуч, Бобрик, які 

потерпають від потужного антропогенного тиску населених пунктів. На підставі 

екологічної оцінки якості річкових вод встановлено, що за підсумковим інтегральним 

індексом досліджені річкові води відносяться майже виключно до ІІ класу 3 категорії 

якості води та характеризуються як «добрі» за станом і «досить чисті» за ступенем 

чистоти. Дві річки, Бобрик та Єзуч, належать до ІІІ класу 4 категорії та 

характеризуються як «задовільні» за станом і «слабко забруднені» за ступенем 

чистоти. Підвищення показників ІЕ та блокових індексів характерні для створів, які 

знаходяться нижче населених пунктів.  

6. За допомогою кореляційного аналізу з’ясовано, що прямого впливу 

забруднення річкових вод на здоров’я населення регіону немає, але несприятливі 

природні процеси (підтоплення та затоплення), посилені діяльністю людини, 

зумовлюють поширення такого захворювання, як опісторхоз. Область є найбільш 

неблагополучною з даного гельмінтозу в Україні: за останні 5 років тут виявлено 62% 

усіх хворих, зареєстрованих у країні. 

7.  Оптимізація геоекологічної ситуації в регіоні можлива лише за умови 

раціонального використання річок та їх басейнів, що в першу чергу передбачає 

раціональну організацію території, виділення ВЗ і поновлення ПЗС з метою 

відтворення й оздоровлення річок на основі басейнового принципу, створення 

об’єктів ПЗФ. На заключному етапі ГЕА річкових басейнів регіону розроблено 

водоохоронне ареалування території регіону, що дозволило виділити 7 ареалів, для 

яких рекомендовано різні водоохоронні заходи з різною інтенсивністю їх 

застосування. З метою підвищення ефективності водоохоронних заходів та 

оптимізації геоекологічної ситуації в регіоні створено модельний репрезентативний 

басейн (на прикладі р. Сумки) і запропоновано три блоки з розробки й упровадження 

водоохоронних заходів, а також рекомендовано застосування наступних заходів: 

організаційно-господарських, створення ВЗ та ПЗС, водоохоронних і протиерозійних 

фітомеліоративних, для збереження річки в межах міста запропоновано створити 

паркову зону і надати їй статус природно-заповідної території місцевого значення. 
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АНОТАЦІЯ 

    Данильченко О.С. Геоекологічний аналіз річкових басейнів території Сумської 

області. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

МОН України, Київ, 2016. 

Висвітлено теоретико-методичні аспекти геоекологічного аналізу річкових басейнів 

регіону: його сутність, наукові підходи, принципи, базові поняття. Розроблено 

алгоритмічну модель геоекологічного аналізу річкових басейнів регіону. Проаналізовано 

умови формування річкового стоку (природні й антропогенні), виявлено несприятливі 

природні процеси, спричинені постійними водотоками та посилені діяльністю людини. 

Визначено особливості гідрологічних характеристик і гідрологічного режиму річок 

Сумської області. З’ясовано ландшафтно-гідрологічну організацію території, описано 

ієрархічну структуру ландшафтно-гідрологічних систем і здійснено ландшафтно-

гідрологічне районування регіону. Визначено рівень антропогенного навантаження на 

басейни річок області. Оцінено якість річкових вод за індексом забрудненості води й 

екологічною оцінкою якості води. З’ясовано, що прямого впливу забруднених річкових 

вод на здоров’я населення регіону немає, але несприятливі природні процеси, а саме – 

підтоплення і затоплення, сприяють поширенню такої хвороби, як опісторхоз. 

Проаналізовано геоекологічні проблеми річок та їх басейнів регіону й обґрунтовано 

шляхи раціонального водокористування. Здійснено водоохоронне ареалування території 

Сумської області та на прикладі репрезентативного басейну запропоновано 

водоохоронні заходи з метою покращення геоекологічної ситуації. 

 Ключові слова: річковий басейн, геоекологічний аналіз, ландшафтно-гідрологічні 

системи, ландшафтно-гідрологічне районування, рівень антропогенного навантаження, 

оцінка якості води, водоохоронні заходи. 

АННОТАЦИЯ 

 Данильченко Е.С. Геоэкологический анализ речных бассейнов территории  

Сумской области. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование 

природных ресурсов. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

МОН Украины, Киев, 2016. 

Изложены теоретико-методические аспекты геоэкологического анализа речных 

бассейнов региона: его сущность, научные подходы, принципы, базовые понятия. 

Разработана алгоритмическая модель геоэкологического анализа речных бассейнов 

региона. Проанализированы условия формирования речного стока (природные и 

антропогенные), выявлены неблагоприятные природные процессы, вызванные 

постоянными водотоками и усиленные деятельностью человека. Определены 

особенности гидрологических характеристик и гидрологического режима рек Сумской 

области. Выяснена ландшафтно-гидрологическая организация территории, описана 

иерархическая структура ландшафтно-гидрологических систем и осуществлено 

ландшафтно-гидрологическое районирование региона. Определен уровень 

антропогенной нагрузки на бассейны рек области. Оценено качество речных вод по 

индексу загрязненности воды и экологической оценке качества воды. Выяснено, что 
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прямого влияния загрязненных речных вод на здоровье населения региона нет, но 

неблагоприятные природные процессы, а именно – подтопление и затопление, 

способствуют распространению такой болезни, как описторхоз. Проанализированы 

острые геоэкологические проблемы рек и их бассейнов региона и обоснованы пути 

рационализации водопользования. Осуществлено водоохранное ареалирование 

территории Сумской области и на примере репрезентативного бассейна предложены 

водоохранные меры с целью улучшения геоэкологической ситуации. 

Ключевые слова: речной бассейн, геоэкологический анализ, ландшафтно-

гидрологические системы, ландшафтно-гидрологическое районирование, уровень 

антропогенной нагрузки, оценка качества воды, водоохранные мероприятия. 
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  Theoretical and methodical aspects of geoecological analysis of river basins of the region 

(its essence, scientific approaches, principles, basic notes) have been presented. The appropriate 

conception and algorithmic model of geoecological analysis of regional river basins are made. 

The conditions for river flow formation (natural and anthropogenic) have been analyzed, 

unfavourable natural processes, caused by constant water flow and aggravated by man’s 

activities  have been detected. The peculiarities of hydrological characteristics and hydrological 

regime of rivers in Sumy region have been defined. Hierarchical structure of hydrological 

regional systems have been determined and described, three levels of landscape and 

hydrological differentiation have been distinguished – zonal, provincial and district, as a result 

the landscape-hydrological zoning has been executed.  

 The rate of anthropogenic pressure on basin of regional rivers has been defined. As a 

result, 8 river basins were identified as being under moderate anthropogenic pressure, 27 river 

basins – under medium and 26 basins undergo high level of anthropogenic pressure, but 5 

basins are characterized by very high level of anthropogenic pressure. The quality of river water 

according to the water contamination index has been estimated – the water of regional rivers is 

characterized as “pure”, “moderately contaminated” and “contaminated”. To the final integral 

index (ІЕ) the tested river water belongs to “good” according to its condition and to “quite pure” 

according to the rate of contamination, the quality of the water is mainly influenced by 

substances of trophysaprobiological index block. It has been proved that the rate of river water 

contamination doesn’t effect the people’s health in the region directly, but unfavourable natural 

processes, such as floods, promote such diseases as opisthorchiasis. 

Water-protecting zoning of Sumy region has been performed. As a result 7 areas (critical, 

pre- critical, unfavourable, conditionally satisfactory, conditionally natural and natural) have 

been determined. Various spectrum of water protecting measures has been suggested for them. 

Some water-protecting events for the improvement of geoecological situation efficiency on the 

basis of the model representative basin have been presented.  

Key words: river basin, geoecological analysis, landscape-hydrological systems, 

landscape- hydrological zoning, rate of anthropogenical pressure, water quality evaluation, 

water protecting measures. 
 


