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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розвиток сучасних природних процесів відбувається в 

умовах глобальної перебудови клімату. Планетарні кліматичні процеси 

відображаються на регіональному рівні у флуктуаціях термічного режиму, 

атмосферних опадів і зволоження підстильної поверхні. Найбільш суттєва динаміка 

кліматичних показників відзначається в поточному столітті, що викликає реакцію в 

гідрологічних процесах.  

Весняне водопілля для рівнинних річок є однією з важливих фаз гідрологічного 

режиму, в яку часто спостерігаються небезпечні, а іноді й катастрофічні явища, 

наслідком яких є затоплення територій, руйнування гідротехнічних споруд, мостів 

тощо, що призводить до значних матеріальних збитків, а нерідко й до людських 

жертв. Сучасні кліматичні умови по-різному впливають на формування весняного 

водопілля на рівнинних річках. У зв’язку з цим перед вченими-гідрологами 

постають завдання виявлення часових та просторових змін основних характеристик 

весняного водопілля та чинників його формування.  

Водні ресурси річки Десна використовуються для різних економічних потреб, у 

тому числі і для питного водопостачання столиці України. Крім того, басейн 

р. Десна є транскордонним, оскільки розташований у межах двох держав – України 

та Російської Федерації.  

Сучасні дослідження р. Десна охоплюють тільки її українську частину басейну, 

однак, для точності прогнозу та ефективного управління водними ресурсами, 

необхідно враховувати гідрометеорологічні характеристики з усієї водозбірної 

території річки та їх просторовий розподіл. Саме тому вивчення чинників, 

параметрів та сучасних тенденцій максимального стоку весняного водопілля для 

всього басейну р. Десна є актуальним завданням.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження за 

змістом дисертаційної роботи були виконані згідно з планами науково-дослідних 

робіт Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України за участі 

автора як безпосереднього виконавця держбюджетних тем: «Підготовка до видання 

серії монографій «Ресурси поверхневих вод України» по басейнах головних річок 

України» (2009-2015 рр., № д.р. 0109U004890); «Модернізація систем 

прогнозування стоку під час повеней і паводків у басейнах річок Карпатського 

регіону, Прип’яті, Десни та Дунаю» (2012-2014 рр., № д.р. 0112U004678); 

«Розрахункові характеристики максимального стоку води весняного водопілля річок 

України різних ймовірностей перевищення» (2016-2018 рр., № д.р. 0116U000569); 

«Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих 

водних об’єктів на території України внаслідок зміни клімату» програми 

Державного агентства екологічних інвестицій України «Державна підтримка 

заходів, які спрямовані на зменшення об’ємів викидів (збільшення абсорбції) 

парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень соціального забезпечення, 

розвитку міжнародного співробітництва з питань змін клімату» (2012-2013 рр., № 4 

від 01.11.2012, № д.р. 0112U005846). 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є виявлення чинників, параметрів 

та сучасних тенденцій максимального стоку весняного водопілля в басейні річки 

Десна. 

Відповідно до поставленої мети вирішувались наступні завдання:  

 проаналізувати основні методи та результати дослідження чинників, 

параметрів та тенденцій максимального стоку весняного водопілля; 

 обґрунтувати методику та алгоритм дослідження; 

 проаналізувати основні чинники та умови формування максимального стоку 

весняного водопілля;  

 дослідити основні багаторічні тенденції максимального стоку води та 

визначити його розрахункові характеристики; 

 виконати класифікацію гідрографів р. Десна; 

 визначити параметри та гідрометеорологічні умови формування гідрографів 

весняного водопілля різних класів; 

 здійснити аналіз найвищих весняних водопіль; 

 виконати картографічне представлення та узагальнення просторового 

розподілу гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля. 

Об’єктом дослідження є максимальний стік води весняного водопілля, а також 

кліматичні чинники його формування в басейні річки Десна. 

Предметом дослідження є чинники, параметри та сучасні тенденції 

максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна. 

Методи досліджень і вихідна інформація. У роботі знайшли застосування 

гідролого-генетичні та статистичні методи оцінювання однорідності та 

стаціонарності рядів спостережень; ймовірнісні математичні методи, географічні 

інформаційні системи (ArcGIS), а також експертні методи аналізу та гідрологічного 

узагальнення інформації.  

Вихідними матеріалами для дослідження слугували матеріали спостережень за 

гідрологічним режимом річок, багаторічні метеорологічні й агрометеорологічні 

дані, що містяться у різних опублікованих довідкових матеріалах, підготовлених 

Центральною геофізичною обсерваторією (м. Київ): «Основні гідрологічні 

характеристики» (ОГХ), «Щорічні дані про режим та ресурси поверхневих вод 

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

«Метеорологічний щомісячник» та Автоматизована Інформаційна Система Обробки 

Режимної Інформації (технологія «Аисори – Удаленный доступ к ЯОД-архивам»), 

що забезпечує віддалений доступ до архівів метеоінформації. Основою для 

побудови карт просторового розподілу гідрометеорологічних характеристик з 

використанням ГІС-технологій є бази цифрових географічних даних електронної 

карти України масштабу 1:200 000. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше: 

– обґрунтовано квазіоднорідність та квазістаціонарність рядів спостережень 

максимального стоку весняного водопілля, а також однорідність та стаціонарність 

кліматичних чинників його формування в басейні р. Десна; 
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– виконано класифікацію гідрографів р. Десна – м. Чернігів за подібністю 

їхніх форм та визначено 41 клас гідрографів за період спостережень 1885-2010 рр.; 

– розраховано параметри кліматичних чинників формування весняних 

водопіль р. Десна зі схожими формами гідрографів різної ймовірності за даними 

метеорологічних спостережень; 

– показано, що гідрографи, які увійшли до одного класу, мають схожі 

кліматичні умови формування водного стоку; 

– здійснено аналіз усіх найвищих водопіль у басейні р. Десна та визначено 

кількісні гідрометеорологічні характеристики, які зумовили їхнє формування; 

– побудовано карти просторового розподілу гідрометеорологічних 

характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна на основі ГІС. 

Удосконалено: 

˗ методологічні підходи щодо побудови карт просторового розподілу 

гідрометеорологічних характеристик. 

Дістали подальший розвиток: 

˗ підходи щодо дослідження умов формування максимального стоку весняних 

водопіль рівнинних річок. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть 

бути використані науковими та проектними організаціями з метою гідрологічного 

прогнозування і планування протипаводкових заходів, гідротехнічного будівництва, 

водокористування тощо. Методичні надбання роботи можуть бути враховані при 

розробці нормативних документів, зокрема, нових будівельних норм, методичних 

вказівок щодо реалізації гідролого-генетичного аналізу максимального стоку 

весняного водопілля рівнинних річок, а також у навчальних спецкурсах для 

студентів, що вивчають гідрометеорологічні дисципліни. 

Особистий внесок автора полягає в практичній реалізації гідролого-генетичного 

аналізу просторово-часових тенденцій основних гідрометеорологічних 

характеристик весняних водопіль рівнинних річок на прикладі Десни. Автором 

виконано збір первинної гідрометеорологічної інформації для проведення 

досліджень, апробацію методики класифікації гідрографів за подібністю форм, а 

також визначено параметри та гідрометеорологічні умови їх формування, 

узагальнення та аналіз матеріалів спостережень, статистичні розрахунки та 

побудову цифрових карт. 

Автор отримував консультації к. геогр. н. Б.Ф. Христюка та наукового 

співробітника УкрГМІ Д.В. Глотки. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень було оприлюднено на наукових семінарах відділу гідрологічних 

досліджень УкрГМІ, кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, засіданнях вченої 

ради УкрГМІ, міжнародних та всеукраїнських конференціях: V Всеукраїнська 

наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» (м. Чернівці, 22-24 

вересня 2011 р.); 5th International Scientific Conference on Water, Climate and 

Environement BALWOIS 2012 (Ohrid, Macedonia, 28 May - 2 June 2012); International 

Conference “Water resources and wetlands” (Tulcea, Romania, 14-16 September 2012); 
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Міжнародна наукова конференція з регіональних проблем гідрометеорології та 

моніторингу навколишнього середовища (м. Казань, Республіка Татарстан, Росія, 2-

5 жовтня 2012 р.); XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ (м. Одеса, 22-

26 квітня 2013 р.); 10th International Conference of Young Scientists on Energy Issues 

CYSENI 2013 (Kaunas, Lithuania, 29-31 May 2013); VII Всеросійський гідрологічний 

з’їзд (м. Санкт-Петербург, Росія, 19-21 листопада 2013 р.); VI Всеукраїнська наукова 

конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії і 

гідроекології» (м. Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 

деятельности в условиях изменяющегося климата» (м. Мінськ, Білорусь, 5-8 травня 

2015 р.); Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд (м. Одеса, 22-23 

березня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано в 16 наукових працях, 

у тому числі: 4 статті – у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 

стаття – у закордонному фаховому виданні, що входить до міжнародних 

наукометричних баз (WEB OF SCIENCE, Agro, BazTech, Index Copernicus, 

ARIANTA – Polish Scientific and Professional Electronic Journals, POL-INDEX, PBN 

Polish Scholarly Bibliography), 3 статті – в інших виданнях, 8 тез доповідей і 

матеріалів всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел (156 найменувань на 16 стор.) та 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 236 сторінок, з яких 174 сторінки 

основної частини, 50 рисунків, 28 таблиць, 4 додатки на 32 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету й завдання, наведено основні методи досліджень і вихідну інформацію. 

Висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

Відображено зв’язок із науковими програмами, планами й темами. Представлено 

апробацію результатів дисертації на конференціях і в публікаціях. 

У першому розділі «Розвиток та підходи щодо дослідження чинників, 

параметрів та тенденцій весняного водопілля річки Десна» виконано аналіз 

попередніх досліджень формування стоку весняного водопілля та охарактеризовано 

вихідні дані та методологічні засади виконаних досліджень.  

Перші дослідження щодо формування весняних водопіль з’явилися ще 

наприкінці XIX ст. (О.І. Воєйков, М.А. Рикачов, Є.А. Гейнц та ін.). У цих роботах 

описані основні чинники формування весняного водопілля, такі як снігозапаси, 

температура повітря, вологість ґрунту та ін. Однак, відсутність достатньої кількості 

спостережень не дозволила вченим того часу продовжити й розширити дослідження 

умов формування весняного водопілля. У 60-80 роках XX ст. вивченням умов 

формування та розробленням методик довгострокового прогнозування 

характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна займалися М.В. Рудометов, 

Є.І. Кочелаба та ін. Автори наголошували, що при оцінюванні дружності розвитку 

водопілля необхідно враховувати вплив варіації погодних умов періоду 
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сніготанення та стік талої води на формування весняного максимуму. Аналізуючи 

особливості формування максимального стоку на річках басейну Десни в період 

видатного водопілля 1970 року, Я.А. Фоменко показав, що основними 

вирішальними чинниками його формування виявились надзвичайно високі додатні 

середньодобові температури повітря в основний період сніготанення та рясні опади. 

При дослідженні автором враховувались значення глибини промерзання ґрунту та 

запасів води в снігу. 

Вивченню весняного стоку присвячено багато робіт українських вчених 

(Є.Д. Гопченко, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук, 

Л.О. Горбачова, М.М. Сосєдко, О.І. Лук’янець, Ю.О. Чорноморець, Є.В. Василенко, 

Т.В. Маслова та ін.). Вчені-гідрологи досліджували максимальні витрати води, 

терміни настання та закінчення весняного водопілля, його тривалість, дату 

проходження строкових максимумів. До основних кліматичних чинників 

формування весняного водопілля були віднесені глибини промерзання ґрунту, 

запаси продуктивної вологи в шару ґрунту 0-100 см, запаси води в снігу та опади в 

період сніготанення. У прикордонних районах басейну р. Десна виконано спільні 

дослідження українських, російських та білоруських вчених (Я.І. Лепіх, 

В.І. Аверченков, Ю.В. Кришнев). Апухтіним О.В. досліджено сучасні зміни умов 

формування весняного водопілля річок Курської області та його прогнозування для 

попередження ризиків затоплення території. Встановлено, що в останні десятиріччя 

спостерігається значне зниження величини шару стоку весняного водопілля, що 

пов’язано зі зменшенням запасів води в снігу, крижаній кірці та кількості опадів, які 

безпосередньо беруть участь у формуванні величини шару стоку весняного 

водопілля та його максимальних витрат. 

Треба зазначити, що у більшості сучасних робіт дослідження максимального 

стоку весняного водопілля та його прогнозування в басейні р. Десна виконано 

тільки для території України, тобто не досліджується частина басейну, яка 

розташована в межах Російської Федерації. 

Основними методами, які використовуються для гідрологічного аналізу є 

детерміністичний, параметричний, імовірнісний і стохастичний. В дисертаційній 

роботі використано детерміністичний підхід (гідролого-генетичний аналіз) 

досліджень, оскільки він дозволяє на фізичному рівні вивчати закономірності умов 

формування водного стоку та їхні зміни в часі та просторі. Крім того, вибір для 

дослідження цього методологічного підходу зумовлений його головним принципом, 

а саме отриманням обґрунтованих і, відповідно, більш достовірних оцінок водного 

стоку річок.  

Отже, виходячи з мети, завдань та методів у роботі застосовано наступний 

алгоритм реалізації гідролого-генетичного аналізу щодо з’ясування просторово-

часових закономірностей максимального стоку весняного водопілля р. Десна, а 

також кліматичних чинників його формування: 

– оцінювання однорідності й стаціонарності гідрометеорологічних рядів 

спостережень (сумарна крива, інтегральна крива відхилень, суміщені хронологічні 

графіки, метод лінійних трендів); 

– аналіз просторово-часової мінливості гідрометеорологічних характеристик  
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у басейні р. Десна (інтегральна крива відхилень, суміщені хронологічні графіки); 

– розрахунок характеристик максимального стоку весняного водопілля 

різної ймовірності перевищення (криві ймовірнісного розподілу); 

– класифікацію гідрографів весняного водопілля (критерій геометричної 

подібності та середньої Евклідової відстані між значеннями пари гідрографів); 

– оцінювання параметрів та гідрометеорологічних умов формування 

гідрографів різних класів (графіки суми добових температур повітря та опадів за 

період додатніх (з липня) та від’ємних температур, а також за період від переходу 

температури повітря через 0
º
С до піку весняного водопілля, індекс глибини 

промерзання ґрунту, індекс запасу води в снігу, індекс вологості ґрунту та індекс 

сніготанення); 

– побудова карт просторового розподілу гідрологічних характеристик із 

використанням ГІС-технологій (ArcGIS 10.1, принцип неперекривання водозборів 

річок, інтерполяційні поверхні). 

Для дослідження параметрів, чинників та тенденцій максимального стоку 

весняного водопілля в басейні р. Десна використано дані спостережень діючих 

гідрологічних постів (10) та метеорологічних станцій (19) на території України та 

Російської Федерації (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта-схема розміщення гідрологічних постів та метеорологічних станцій 

обраних для дослідження в басейні р. Десна 

У другому розділі «Основні чинники та умови формування максимального стоку 

весняного водопілля в басейні р. Десна» подано загальну інформацію про фізико-

географічні та антропогенні чинники формування максимального стоку весняного 

водопілля в басейні. 
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Річка Десна – найбільша за довжиною та друга за площею басейну ліва притока 

Дніпра. За допомогою ГІС уточнено водозбірні площі як самої Десни, так і 

гідрологічних постів. Довжина р. Десна становить 1027 км, площа її басейну – 

88787 км² (за літературними джерелами площа басейну становить 88900 км² і 

відрізняється на 113 км², тобто на 0,13 %). В межах України протікає ділянка 

р. Десна від с. Мурав’ї до гирла протяжністю 581 км (56,6 % від загальної довжини), 

площа водозбору становить 33386 км² (38 % від загальної площі). 

Більша частина басейну р. Десна розташована в межах зони мішаних лісів 

(Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся), лише південно-східна частина– 

у межах лісостепової зони (Північна область Дніпровської терасової рівнини). 

Клімат в басейні річки Десни, як і на більшій частині території України, помірно-

континентальний. За даними станції Брянськ (1928-2013 рр.) найхолоднішим 

місяцем є січень, із середньомісячною багаторічною температурою повітря -7,8 °С, а 

найтеплішим місяцем є липень – 18,5 °С.  

У роботі виконано порівняння кліматологічної стандартної норми середньої 

місячної температури повітря за 30-річний період (період з 1 січня 1961 р. до 31 

грудня 1990 р. ВМО визначила як стандартний, що відображає сучасні кліматичні 

умови) з кліматологічною нормою за весь період спостережень. Виявлено, що за 

літньо-осінній період (з червня до листопада) стандартні норми температури повітря 

нижчі на 0,1-0,9 °С, за весняний період – нижчі на 0,1-0,4 °С. Січень став теплішим 

на 1,1 °С.  

Басейн річки Десна розташований в зоні достатньої зволоженості. Середня 

багаторічна сума опадів за рік на метеостанції Брянськ становить 620 мм (1936-

2013 рр.). Більша частина опадів у басейні р. Десна випадає в теплий період року і 

становить 428 мм (69 % від річної кількості за багаторічний період) (рис. 2). В 

окремі місяці кількість опадів за кліматологічною стандартною нормою змінюється 

в межах 0,2-7,5 мм як у бік зменшення, так і збільшення. На метеостанції Брянськ у 

червні кліматологічна стандартна норма на 5 мм більша ніж середня багаторічна 

кількість опадів (за період 1936-2013 рр.). Кліматологічна стандартна норма 

кількості опадів за рік більша ніж кліматологічна норма за весь період спостережень 

на 9 мм (рис. 2). 
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Рис. 2. Середня та максимальна за багаторічний період (1936-2013 рр.) кількість 

опадів (мм) та річний хід кількості опадів (мм) за різні періоди на метеостанції 

Брянськ 

Стійкий сніговий покрив у середньому встановлюється в другій декаді грудня. 

Середній запас води в снігу на метеорологічній станції Щорс становить 61 мм, 
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найбільший – 172 мм (зима 1967-1968 рр.), а найменший – 12 мм (зима 1971-

1972 рр.). Середня глибина промерзання ґрунту становить 37 см. 

Згідно з Національним атласом України басейн річки Десна за гідрологічним 

районуванням належить до Деснянської області надмірної водності. Характерною 

особливістю гідрологічного режиму Десни є більш виразне весняне водопілля, яке 

майже кожного року затоплює її заплаву.  

Літньо-осіння межень характеризується 

відсутністю дощових паводків. 

Внутрішньорічний режим річок басейну 

р. Десна характеризується чітко вираженим 

весняним водопіллям, у період якого річки 

переносять найбільшу кількість води. Отже, 

найбільша частка річного стоку припадає на 

весну (57 %) (рис. 3).  

За даними Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів усього в басейні 

р. Десна в межах Чернігівської, Сумської та 

Київської областей налічується 1648 природних 

озер, площею водного дзеркала 6999,5 га та 

загальним об’ємом 139,47 млн м³. На території 

Російської Федерації найбільша кількість водойм розташована в басейні р. Сейм, де 

налічується 512 водойм. Найбільше водосховище в басейні Десни на території 

Російської Федерації – Десногорське, площею 4220 га, що є водоймою-

охолоджувачем річкового типу Смоленської АЕС зі спрацюванням рівня до 3 м.  

У роботах С.С. Кутового та А.В. Апухтіна виконано оцінку впливу господарської 

діяльності на річний і сезонний стік р. Десна для території України та Російської 

Федерації та отримано висновки, що в даний час антропогенні чинники змін 

максимального стоку відіграють другорядну роль. 

У третьому розділі «Просторово-часові тенденції основних 

гідрометеорологічних характеристик весняних водопіль» досліджено просторово-

часові закономірності максимального стоку води, тенденції дат настання основних 

характеристик весняного водопілля (початку та закінчення весняного водопілля, 

максимальних витрат води), а також його тривалості. Визначено розрахункові 

характеристики максимального стоку води 1, 2, 5, 10, 25 % забезпеченостей. На 

основі аналізу попередніх досліджень вчених-гідрологів виділено наступні 

стокоформуючі кліматичні чинники весняного водопілля: сума опадів за період 

весняного водопілля, глибина промерзання ґрунту на початок весняного водопілля, 

максимальний запас води в снігу, дата настання максимальних запасів води в снігу, 

сума додатних та від’ємних температур повітря за зимовий період. Проаналізовано 

їх багаторічну мінливість та розраховано середньобагаторічні значення у межах 

басейну р. Десна. 

У зв’язку з відсутністю даних спостережень в окремі роки та з метою збереження 

цілісності рядів було здійснено відновлення та подовження рядів спостережень 

(максимальних витрат води та шарів стоку весняного водопілля) за даними річок-

аналогів методом парної регресії. Отримані гідрометеорологічні ряди спостережень 
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Рис. 3. Внутрішньорічний 

розподіл стоку за багаторічний 

період (1885-2010 рр.) на 

гідрологічному посту р. Десна – 

м. Чернігів 
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оцінювалися на однорідність та стаціонарність із застосуванням гідролого-

генетичного аналізу та методу лінійних трендів. Визначено, що сумарні криві 

максимальних витрат води весняного водопілля вказують на неоднорідність 

чинників їхнього формування, із переломною точкою в 1970 році, після якої 

відмічаються зміни тенденцій максимального стоку води. В той же час сумарні 

криві шарів стоку за період весняного водопілля мають менші відхилення від прямої 

лінії, оскільки ця характеристика відзначається меншою амплітудою коливання ніж 

максимальні витрати води (рис. 4 а). Аналіз інтегральних кривих відхилень 

максимальних витрат води та шарів стоку весняного водопілля показав, що на всіх 

пунктах спостережень з 1970 р. і дотопер триває маловодна фаза водності та не 

можливо виділити повного замкнутого циклу (рис. 4 б). Зроблено висновок, що 

вигляд побудованих сумарних кривих зумовлюється циклічними коливаннями, а 

саме наявністю тільки багатоводної та маловодної фаз водності. На всіх обраних 

гідрологічних постах у басейні р. Десна спостерігаються синхронні коливання 

максимальних витрат води та шарів стоку весняного водопілля, хоча всі вони 

розташовані в різних частинах досліджуваної території (рис. 4 в). Тобто ряди 

максимальних витрат води та шарів стоку за період весняного водопілля можна 

вважати квазіоднорідними та квазістаціонарними. 
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Рис. 4. Сумарні (а) та інтегральні криві відхилень (б), а також багаторічна часова 

динаміка (в) максимальних витрат води (Q) та шарів стоку (h) весняного водопілля в 

басейні р. Десна 
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Виконаний аналіз дат настання основних характеристик весняного водопілля в 

басейні р. Десна за сумарними кривими, інтегральними кривими відхилень та 

сумісними хронологічними графіками не виявив будь-яких суттєвих змін тенденцій 

у формуванні характеристик, отже вони є однорідними та стаціонарними. 

Статистично значимі тренди мають тимчасовий характер та зумовлюються 

циклічними коливаннями. Всі гідрологічні пости в межах басейну р. Десна 

характеризуються синхронними та синфазними коливаннями дат початку весняного 

водопілля. 

Підтвердженням отриманих результатів слугує аналіз багаторічних тенденцій 

основних кліматичних чинників формування максимального стоку весняного 

водопілля в басейні р. Десна. Встановлено, що за сумарними кривими всі ряди 

спостережень є однорідними та стаціонарними. Відхилення від лінії, які 

відмічаються на кривих, свідчать про відсутність повного циклу коливання 

основних чинників весняного водопілля. 

Також для обраних кліматичних чинників формування максимального стоку в 

басейні р. Десна побудовано інтегральні криві відхилень, з яких видно, що 

коливання синхронні по всіх метеорологічних станціях, що підтверджує 

однорідність умов їхнього формування. Виявлено, що максимальні запаси води в 

снігу та суми від’ємних температур повітря за зимовий період на даний час мають 

спадаючу фазу циклічних коливань. Також суми опадів за період весняного 

водопілля та суми додатної температури повітря за зимовий період, навпаки, мають 

зростаючу фазу циклічних коливань з 1986-1988 рр. Отримані результати при таких 

тенденціях свідчать про більш теплі зими в останні 25 років, із більшою кількістю 

рідких опадів, отже, меншими запасами води в снігу. У зв’язку з теплішими зимами 

спостерігається і зменшення глибини промерзання ґрунту, що підтверджується 

спадаючою фазою циклічних коливань на інтегральних кривих відхилень, 

починаючи з 1988 р. Дати настання максимальних запасів води в снігу, також, 

починаючи з 1988 р., мають спадаючу фазу циклічних коливань на всіх 

метеорологічних станціях, що вказує на більш ранні строки їх настання, тобто 

призводить до більш ранніх дат початку весняного водопілля. Інтегральні криві 

відхилень дат настання максимальних запасів води в снігу мають хоча б один 

повний цикл коливань майже на всіх обраних метеорологічних станціях, тому при 

оцінці значимості лінійних трендів отримано незначимі тренди при 5 %-му рівні 

значимості. Також підтвердженням однорідності слугує вигляд суміщених 

хронологічних графіків кліматичних чинників, на яких видно, що всі вони мають 

синхронні коливання, незважаючи на те, що досліджуваний басейн має велику 

площу та протяжність і знаходиться в різних фізико-географічних зонах.  

У четвертому розділі «Вплив кліматичних чинників на формування гідрографів 

весняного водопілля» з метою визначення кількісних параметрів кліматичних 

чинників, які зумовлюють формування гідрографів весняного водопілля в басейні 

Десни проведено класифікацію гідрографів за подібністю форм. Виконано аналіз 

найвищих водопіль у басейні р. Десна та визначено кількісні гідрометеорологічні 

характеристики, які сформували весняний стік. 
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Оскільки встановлено, що ряди гідрометеорологічних характеристик весняного 

водопілля в басейні р. Десна є однорідними та стаціонарними, було дослідженно 

вплив визначених кліматичних чинників на форму гідрографів. 

Незважаючи на прості форми гідрографів р. Десна виявилося, що відхилення 

окремих гідрографів від середнього гідрографу (за період 1885-2010 рр.) 

коливаються в досить широкому інтервалі. Тому було виконано апробацію 

методики класифікації гідрографів річки Десна за критеріями аналогічності, 

розробленої Б.Ф. Христюком. Ця методика дозволяє класифікувати гідрографи 

однієї річки за весь період спостережень з використанням критерію геометричної 

подібності (ρ) та середньої Евклідової відстані між значеннями двох гідрографів (η). 

Встановлено, що за методикою класифікації гідрографів р. Десна – м. Чернігів за 

подібністю їхніх форм серед 126 гідрографів було виявлено 41 клас. Класи 

гідрографів споріднені між собою подібними характеристиками основних фаз 

водного режиму: стійкістю та висотою літньо-осінньої та зимової меженей, 

строками настання та закінчення, тривалістю, висотою, інтенсивністю підйому та 

спаду весняно-літнього водопілля. Отже, наявність у тривалому ряді спостережень 

за водним стоком класів гідрографів зі схожою формою свідчить, що час від часу в 

басейні р. Десна повторюються умови формування стоку води завдяки циклічності 

кліматичних і, як наслідок, гідрологічних процесів. 

Для визначення узагальнених параметрів кліматичних чинників, які впливають 

на формування водопілля в басейні, що досліджується, класи гідрографів було 

об’єднано за ймовірністю перевищення водопілля від середнього. Отримано 12 

класів із низькою ймовірністю перевищення, тобто водопілля із забезпеченістю 1-

30%, 9 класів із середньою ймовірністю (30-60 %) та 20 класів із високою 

ймовірністю перевищення (рис. 5). 
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Рис. 5. Класи гідрографів весняного водопілля, подібні за формою з різною 

ймовірністю в басейні р. Десна 

Для аналізу умов формування гідрографів весняного водопілля різної ймовірності 

перевищення р. Десна використано суми добових температур повітря та опадів за 

період додатних (з липня) (∑Т
 +

 та ∑Р
 +

) та від’ємних температур (∑Т
 –

 та ∑Р
 –

), а 

також за період від переходу температури повітря через 0 °С до піку весняного 

водопілля (∑Тf
 +

 та ∑Рf
+
), індекс глибини промерзання ґрунту (FDSI), індекс запасу 

води в снігу (SWEI), індекс вологості ґрунту (SMCI) та індекс сніготанення (SMI). 
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Введення індексів пояснюється відсутністю даних спостережень на початку XX ст., 

коли відмичалися найвищі водопілля в басейні р. Десна за багаторічний період.  

Аналіз чинників, які формують гідрографи з середньою ймовірністю, показав, що 

в деякі роки їхні значення співпадають зі значеннями чинників, які формують 

гідрографи з низькою ймовірністю. При цьому, видатне водопілля не було 

сформоване. Зазвичай такі гідрографи формуються при менших значеннях сум 

добових температур повітря та опадів за період їз від’ємними температурами (∑Т
 –

, 

∑Р
 –
), а також запасів води в снігу в порівнянні з умовами формування гідрографів із 

низькою ймовірністю. При низьких значеннях сум добових температур повітря за 

період їз від’ємними температурами (∑Т
 –

) спостерігаються менші величини запасів 

води в снігу (SWEI), що й не призводить до формування гідрографів із низькою 

ймовірністю. Умови формування гідрографів із високою ймовірністю різноманітні, 

але, загалом, вони формуються при низьких значеннях запасів води в снігу (SWEI) 

(рис. 6). В окремих випадках комбінація різних за величинами та динамікою 

чинників може призводити до утворення подібних форм гідрографів. При цьому, 

суттєве значення мають саме умови перед початком весняного водопілля. 
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Рис. 6. Тенденції запасу води в снігу (SWEI) в басейні р. Десна з формою гідрографів 

різної ймовірності (за даними метеостанції Курськ) 

 Для узагальнення отриманих результатів та визначення основних 

стокоформуючих чинників формування весняного водопілля розраховано 

осереднені параметри гідрографів різної ймовірності перевищення в басейні 

р. Десна. Отримано, що при формуванні весняного водопілля з низькою 

ймовірністю більш вагомими чинниками є вологість ґрунту в літньо-осінній період 

(SMCI = 0,24-1,10), холодні зими зі значними опадами (180-300 мм), які призводять 

до накопичення більших запасів води в снігу (SWEI = (100-300)*10
-3

) та більших 

глибин промерзання ґрунту (FDSI = -(10-15)). Формування весняного водопілля із 

середньою та високою ймовірністю відзначається схожими тенденціями в літньо-

осінній період. Однак, основними чинниками, які формують водопілля з середньою 

ймовірністю, є сума опадів за період із від’ємними температурами повітря (130-

200 мм), що призводить до накопичення більших запасів води в снігу       

(SWEI = 70-120*10
-3

). 

З метою порівняння отриманих результатів за індексами із фактичними 

значеннями на основі архівних даних виконано аналіз найвищих водопіль у басейні 

р. Десна та визначено кількісні гідрометеорологічні характеристики, а саме: 

кількість опадів, температуру повітря, запаси води в сніговому покриві, глибину 
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промерзання ґрунту. За весь період спостережень у басейні р. Десна найвищі 

водопілля спостерігались у 1917, 1970, 1931, 1942, 1947 1937, 1951 рр. (рис. 7).  

За останні 20 років найвищим було 

водопілля 1994 року. На основі 

щоденних даних по витратах води, 

температурі повітря та кількості 

опадів визначено дати початку та 

закінчення весняного водопілля, 

максимальні строкові витрати води і 

дати їх проходження, розраховано 

тривалість весняного водопілля та 

тривалість його підйому, шари стоку 

та їх аналітичну забезпеченість. 

Встановлено, що найвищі весняні 

водопілля формувалися при інтенсивному підвищенні температури повітря в 

основний період сніготанення (10-16 °С), більшими за норму запасами води в снігу 

(46-156 мм при нормі 29-67 мм) та глибиною промерзання ґрунту (47-90 см).  

У п’ятому розділі «Цифрові карти основних гідрометеорологічних 

характеристик весняного водопілля» виконано картування норм кліматичних 

параметрів (максимального запасу води в снігу та дати його настання, сум від’ємних 

температур повітря, сум додатних температур повітря за зимовий період, суми 

опадів за період весняного водопілля) та параметрів максимального стоку весняного 

водопілля (шару стоку весняного водопілля 1 %-ї та 50 %-ї забезпеченості та його 

коефіцієнта варіації, середніх багаторічних дат початку весняного водопілля, дат 

проходження максимальних витрат води та тривалості весняного водопілля) в 

басейні р. Десна. 

Вихідними даними були осереднені багаторічні дані спостережень 33 

метеорологічних станцій та 21 гідрологічного поста в басейні р. Десна та за його 

межами на території України, Російської Федерації та Білорусі.  

Інтерполяційні поверхні просторового розподілу гідрометеорологічних 

характеристик весняного водопілля в межах басейну р. Десна будувалися методом 

інтерполяції за допомогою мультиквадратичної функції із застосування програми 

ArcGIS 10.1. Цей метод дає можливість автоматично отримувати значення 

гідрометеорологічних характеристик у будь-якій точці поверхні, та позбутися 

похибок різної природи (рис. 8, 9). Він належить до жорстких інтерполяторів, тобто, 

інтерполяційна поверхня деформується таким чином, щоб максимально точно 

пройти через дані точок спостережень. Він візуально є найбільш наближеним до 

ручної інтерполяції, що використовувалася до цього часу в гідрології. 

Максимальні запаси води в снігу та дати їх настання мають властивість 

монотонно змінюватись із північного сходу на південний захід по території басейну. 

Їх значення по басейну коливаються в межах 80 см і більше на північному сході та 

50 см і менше на південному заході досліджуваної території. Північно-східна 

частина басейну характеризується нижчими температурами повітря взимку та 

пізнішим переходом температури повітря через 0ºС.  
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Рис. 7. Гідрографи весняних водопіль на 

гідрологічному посту р. Десна – м. Чернігів 
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Рис. 8. Карта норми максимального запасу води в снігу та дат його настання 

Розподіл додатних температур повітря підпорядковується фізико-географічній 

зональності та менше значення має в північно-східній частині басейну р. Десна 

(сума додатніх температур повітря за зимовий період становить < 48 ºС). 

 
Рис. 9. Просторовий розподіл шару стоку весняного водопілля 50 %-ї забезпеченості  
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Побудовані інтерполяційні поверхні шарів стоку весняного водопілля 1%-ї та 

50%-ї забезпеченості та коефіцієнту його варіації підпорядковуються фізико-

географічній зональності. Найбільші значення шарів стоку весняного водопілля 

різної забезпеченості спостерігаються у північно-східній частині басейну (1% – 

більше 190 мм, 50% – більше 77 мм) та поступово зменшується до гирла річки 

Десна. Дати початку водопілля змінюються в межах від 6 березня до 15 березня. 

Середня багаторічна тривалість водопілля в басейні р. Десна становить 73-99 днів. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Проведені дослідження чинників, параметрів та сучасних тенденцій 

максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна дозволили зробити 

наступні висновки та узагальнення: 

1. На основі гідролого-генетичного аналізу встановлено, що ряди спостережень 

максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна є квазіоднорідними та 

квазістаціонарними, оскільки вони мають тільки багатоводну та маловодну фази 

довготривалих циклічних коливань, які характеризуються значною тривалістю, а 

також істотною мінливістю. 

2. Аналіз інтегральних кривих відхилень максимальних витрат води та шарів 

стоку весняного водопілля показав, що на всіх пунктах спостережень з 1970 р. і 

дотепер триває маловодна фаза водності та не можливо виділити повний замкнутий 

цикл. Просторово-часові коливання максимального стоку води весняного водопілля 

характеризуються синхронністю та синфазністю.  

3. Отримано, що дати настання основних характеристик весняного водопілля в 

басейні р. Десна за сумарними кривими, інтегральними кривими відхилень та 

сумісними хронологічними графіками є однорідними. Починаючи з 1988 р. 

спостерігається збільшення тривалості водопілля та зміщення дат початку весняного 

водопілля на більш ранні строки. 

4. За гідролого-генетичними методами визначено, що ряди спостережень 

кліматичних чинників формування весняного водопілля є однорідними та 

стаціонарними. Починаючи з 70-х років минулого століття спостерігається 

зменшення суми від’ємних температур, що призводить до зменшення твердих 

опадів і як наслідок – до зменшення максимальних запасів води в снігу та глибини 

промерзання ґрунту. 

5. За методикою класифікації гідрографів за подібною формою на основі 

застосування двох критеріїв аналогічності серед 126 гідрографів р. Десна – 

м. Чернігів було отримано 41 клас. Отримано 12 класів із низькою ймовірністю 

перевищення, 9 класів із середньою ймовірністю та 20 класів із високою 

ймовірністю перевищення. Гідрографи, які увійшли до одного класу мають схожі 

кліматичні умови формування водного стоку, що свідчить про їхню повторюваність 

за рахунок циклічності гідрометеорологічних процесів. Виявлено, що найбільш 

значущими чинниками, які впливають на форму гідрографів, є температурний 

режим, запаси води в снігу та умови сніготанення. 

6. Розраховано осереднені параметри гідрографів різної ймовірності 

перевищення в басейні р. Десна. Виявлено, що гідрографи із високою ймовірністю 
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перевищення формуються при низьких значеннях запасів води в снігу, із низькою 

ймовірністю – в умовах холодного осінньо-зимового періоду зі значним 

накопиченням запасів води в снігу на водозборі річки та значною глибиною 

промерзання ґрунту, із середньою ймовірністю перевищення – при менших 

значеннях сум добових температур повітря та кількості опадів за період із 

від’ємними температурами у порівнянні з гідрографами із низькою ймовірністю 

перевищення. Температура, опади та зволоження ґрунтів басейну літньо-осінній 

період мають суттєве значення при формуванні катастрофічних водопіль. 

7. Визначено, що формування найвищих весняних водопіль у басейні р. Десна 

відбувалися в ході досягнення в основний період сніготанення високої 

середньодобової температури повітря, значних величин запасу води в сніговому 

покриві на початок водопілля, глибини промерзання ґрунту та сумарної кількості 

опадів за період водопілля.  

8. Побудовано цифрові карти просторового розподілу гідрометеорологічних 

характеристик за багаторічний період у басейні р. Десна на основі ГІС: 

максимального запасу води в снігу та дати його настання, сум від’ємних температур 

повітря, сум додатних температур повітря за зимовий період, суми опадів за період 

весняного водопілля, шару стоку весняного водопілля 1 %-ї та 50 %-ї забезпеченості 

та його коефіцієнта варіації, середніх багаторічних дат початку весняного водопілля, 

дат проходження максимальних витрат води та тривалості весняного водопілля. 

Побудовані інтерполяційні поверхні підпорядковуються фізико-географічній 

зональності. 
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АНОТАЦІЯ 

Кошкіна О. В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального 

стоку весняного водопілля в басейні річки Десна. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2017. 

У роботі, із застосування гідролого-генетичних (сумарні криві, інтегральні криві 

відхилень, суміщені хронологічні графіки ) та статистичного методів (оцінка 

значимості лінійних трендів) виконано аналіз однорідності максимального стоку 

(максимальні витрати води та шари стоку за період весняного водопілля) та 

кліматичних чинників його формування. Встановлено, що всі ряди спостережень 

основних гідрометеорологічних характеристик є квазіоднорідними та 

квазістаціонарними, статистично значимі тренди мають тимчасовий характер та 

зумовлюються циклічними коливаннями (наявністю тільки одного неповного циклу 

довготривалих циклічних коливань).  

За подібністю форм гідрографів весняного водопілля виявлено 41 клас (12 класів 

із низькою, 9 – середньою та 20 – із високою ймовірністю). Встановлено, що 

гідрографи, які увійшли до одного класу, мають схожі кліматичні умови 

формування водного стоку. Виявлено, що найбільший вплив на форму гідрогафів 

мають температурний режим, запаси води в снігу та умови сніготанення. 

Визначено, що найвищі водопілля в басейні р. Десна формувалися при 

інтенсивному зростанні температур повітря в основний період сніготанення, 

більшими за норму запасами води в снігу та глибиною промерзання ґрунту. 

Виконано картування норм кліматичних параметрів та параметрів максимального 

стоку весняного водопілля в басейні р. Десна. 

Ключові слова: весняне водопілля, максимальний стік, гідролого-генетичний 

аналіз, квазіоднорідність, кліматичні чинники, класи гідрографів, карти норм 

гідрометеорологічних характеристик. 
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АННОТАЦИЯ 

Кошкина О. В. Факторы, параметры и современные тенденции 

максимального стока весеннего половодья в бассейне реки Десна. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.07 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2017. 

В работе, с применением гидролого-генетических (суммарные кривые, 

интегральные кривые отклонений, совмещенные хронологические графики) и 

статистического методов (оценка значимости линейных трендов) выполнен анализ 

однородности максимального стока (максимальные расходы воды и слои стока за 

период весеннего половодья) и климатических факторов его формирования. Сделан 

вывод, что ряды наблюдений основных гидрометеорологических характеристик 

являются квазиоднориднимы и квазистационарными, статистически значимые 

тренды носят временный характер и обусловливаются циклическими колебаниями 

(наличием только одного неполного цикла длительных циклических колебаний). 

По подобию форм гидрографов весеннего половодья выявлено 41 класс (12 

классов с низкой, 9 – средней и 20 – с высокой вероятностью). Установлено, что 

гидрографы, вошедшие в один класс, имеют схожие климатические условия 

формирования водного стока. Выявлено, что наибольшее влияние на форму 

гидрогафов имеют температурный режим, запасы воды в снеге и условия 

снеготаяния. 

Выявлено, что высокие половодья в бассейне р. Десна формировались при 

интенсивном росте температуры воздуха в основной период снеготаяния, больше 

нормы запасами воды в снеге и глубиной промерзания почвы. Выполнено 

картирование норм климатических параметров и параметров максимального стока 

весеннего половодья в бассейне р. Десна. 

Ключевые слова: весеннее половодье, максимальный сток, гидролого-

генетический анализ, квазиоднородность, климатические факторы, классы 

гидрографов, карты норм гидрометеорологических характеристик. 

SUMMARY 

Koshkina O.V. Factors, parameters and current tendencies of the maximum 

runoff of spring flood in the Desna River basin. – Manuscript.  
Thesis for the degree of the candidate of geographic sciences by speciality 11.00.07 – 

land hydrology, water resources, hydrochemistry. – Taras Schevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The thesis is devoted to the study of spatial and temporal tendencies of main 

hydrometeorological characteristics of spring flood and to the influence of climatic factors 

on spring flood formation in the Desna River Basin. 

The main methods and results of spring flood maximum runoff researches are 

considered, the analysis of previous researches of the spatio-temporal tendencies of 

hydrometeorological characteristics of spring flood is carried out, the methodological 

principles and research algorithm are substantiated. The hydro-genetic and statistical 

methods (mass curve, residual mass curve, combined chronological graphs, statistical 
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significance of the linear trends method) were used for estimation of the homogeneity and 

stationarity of the series of observations. 

The spatio-temporal regularities of maximum runoff, the tendencies of dates of the 

beginning of the spring flood main characteristics (the beginning and end of the spring 

flood, the maximum water discharges) and its duration, the climatic factors of maximum 

runoff formation (sums of precipitation for the spring floods period, depth of soil freezing 

at the beginning of flood, maximum water equivalent of snow cover, date of maximum 

water equivalent of snow cover occurance, sum of negative and positive air temperatures 

in winter) and the estimation of their long-term variability were analyzed. The calculated 

characteristics of the maximum runoff of spring flood were identified. It was obtained that 

the mass curves could cause some doubts in the homogeneity of the series. However, the 

form of the residual mass curves shows that the series of observations have only the wet 

and dry phases of the long-term cyclic fluctuations and these phases have significant 

duration and substantive variability. Therefore, such series can be considered as 

quasihomogeneous and quasistationary. 

Analysis of tendencies of the maximum spring flood runoff is confirmed by the 

analysis of climatic factors of its formation. It is shown that all series of observations are 

homogeneous by the mass curves, the residual mass curves and the combined 

chronological graphs. The deviations from the line, that is noticeable on the mass curves, 

due to the presence of only wet and dry phases of the long-term cyclic fluctuations. 

The hydrographs classification by the similarity of their forms of the Desna River 

(observation period 1885-2010) was carried out. Parameters and hydrometeorological 

conditions of their formation are analyzed. Thus, according to the method of classification 

of hydrographs with a similar form among 126 hydrographs (Desna River – Chernihiv 

city) was found 41 class. Among them were identified 12 classes with low probability, 9 

classes with medium probability and 20 classes with high probability. Classes of 

hydrographs are related with each other by the similar characteristics of the main phases of 

water regime. It was found that hydrographs, that are included to the same class, have 

similar climatic conditions of water runoff formation. The generalized parameters of 

different classes of hydrographs, which are included in one group, in the basin of the 

Desna River are obtained. 

The analysis of the highest floods in the Desna River Basin was performed and the 

quantitative hydrometeorological characteristics that caused their formation were 

determined. It was found that the highest spring floods were formed by intensive increase 

of air temperatures during the main snowmelt period (10-16 °С), larger than norm the 

maximum water equivalent of snow cover and depth of soil freezing.  

The maps of the climatic parameters norms and the maximum spring flood runoff 

parameters in the Desna River Basin were created. The continuous surfaces of the 

distribution of the main hydrometeorological spring flood characteristics have been 

created in ArcGIS.  

Keywords: spring flood, maximum runoff, hydro-genetic analysis, quasihomogeneous, 

climatic factors, hydrograph classes, maps of norms of hydrometeorological 

characteristics. 

 


