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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Згідно Національної доповіді «Цілі сталого 

розвитку: Україна - забезпечення наявності та раціонального використання 

водних ресурсів і санітарії для всіх до 2030 р.» Україна має, разом із іншими 

цілями, значно покращити якісний стан водойм, забезпечити доступ населення 

до чистої питної води, підвищити ефективність водокористування, забезпечити 

комплексне управління водними ресурсами та розширити міжнародне 

співробітництво щодо спільного використання транскордонних вод. До таких 

можна віднести і річкові води басейну р. Тиси в межах України. Незважаючи на 

значний потенціал водних ресурсів регіону все ж таки слід відмітити значне 

антропогенне навантаження на його водозборі. А, враховуючи маловодну фазу 

водності, яка спостерігається останнім часом для всіх річок України, в тому 

числі і для басейну Тиси, питання планування водокористування стає все більш 

актуальним. Особливо це стосується лімітуючих періодів мінімального стоку 

річок. 

Незважаючи на те, що регіон Українських Карпат найчастіше 

розглядається як паводконебезпечний, і більша увага приділяється 

максимальному паводковому стоку, проблема дослідження мінімальних витрат 

води в даному регіоні також стає актуальною. Мінімальний стік води в річках 

відноситься теж до небезпечних гідрологічних явищ, який і характеризує умови 

маловодій, коли річка живиться в основному підземними водами. 

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

Дослідження за темою дисертації виконувались впродовж 2015-2019 рр згідно з 

планами науково-дослідних робіт кафедри гідрології та гідроекології, науково-

дослідного сектору гідроекології і гідрохімії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за держбюджетними темами: 

 - № 14БП050-01 Гідроекологічна оцінка та прогноз енергетичного потенціалу 

річок Українських Карпат. № ДР 0114U003482 (2014-2015рр.) 

 - № 16БП050-01 Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок 

басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клімату. № ДР 0116U004827 

(2016-2017 рр.) 

 - № 18БП050-01 Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного 

потенціалу річок України в умовах кліматичних змін. № ДР 0118U001098 

(2018-2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виконання 

комплексної оцінки формування мінімального стоку води на річках басейну 

Тиси в межах України та його просторове відображення. Для досягнення 

поставленої мети автором вирішувались наступні завдання: 

- опрацювання теоретико-методичної бази досліджень мінімального стоку 

з урахуванням сучасних підходів до його формування;  

- проведення оцінки природних умов та господарського впливу на процеси 

формування мінімального стоку; 

- збір та підготовка вихідної інформації;  

- дослідження внутрішньорічного розподілу стоку з виділенням 
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лімітуючих періодів та сезонів для проведення районування басейну за 

внутрішньорічним розподілом стоку;  

- обґрунтування використання в якості основної розрахункової величини 

мінімальної витрати води за 7 діб для літньо-осінньої та зимової меженей; 

- перевірка на однорідність, визначення мінливості показників 

мінімального стоку; 

- виявлення багаторічних коливань мінімального стоку; 

- встановлення зв'язків мінімального стоку з морфометричними 

характеристиками водозборів; 

- розрахунок перехідних коефіцієнтів для визначення мінімальних витрат 

води заданих забезпеченостей; 

- створення картосхем просторового розподілу модулів мінімального стоку 

води для визначення мінімальних витрат води різних забезпеченостей. 

Об’єкт дослідження – мінімальний стік річок басейну Тиси в межах 

України. 

Предмет дослідження – просторово-часова динаміка мінімального стоку 

води річок басейну Тиси. 

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались 

емпірико-теоретичні методи наукових досліджень, такі як історичний метод, 

аналіз і синтез інформації, порівняння та узагальнення, методи математичної 

статистики та теорії ймовірності, аналіз просторових даних та картографування 

з використанням геоінформаційних систем та обробки даних дистанційного 

зондування Землі. 

Наукова новизна одержаних результатів. Новизна отриманих 

результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

 - запропоновано використання нових підходів до оцінки мінімального стоку 

гірських річок та, зокрема, періоду 7 діб як розрахункового при оцінці 

мінімального стоку для річок досліджуваного регіону; 

 - визначені перехідні коефіцієнти для встановлення мінімальних витрат води 

75%, 90%, 95% забезпеченості; 

 - проведено дослідження взаємозв'язків між середнім та мінімальним стоком 

для гірських річок басейну Тиси з урахуванням однорідних районів його 

формування; 

 - встановлені зв’язки між морфометричними параметрами водозборів та 

показниками мінімального стоку в період літньо-осінньої та зимової межені; 

 - створені картосхеми просторового розподілу мінімального за 7 діб модуля 

стоку води гірських річок з використанням відкритих даних ДЗЗ та ГІС 

технологій.  

Удосконалено: 

 - методичні підходи до побудови карт модулів мінімального стоку гірських 

річок; 

 - картосхеми просторового розподілу ізоліній модулів мінімального стоку за 30 

діб згідно вимог діючих нормативних документів з використанням відкритих 

даних ДЗЗ та ГІС технологій.  
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Отримали подальший розвиток: 

 - оцінювання впливу водогосподарської діяльності на мінімальний стік; 

 - підходи до внутрішньорічного розподілу стоку та виділення однорідних 

районів формування мінімального стоку; 

 - оцінювання однорідності рядів мінімального стоку за теплий і холодний 

періоди. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи 

можуть бути використані при сучасних оцінках та прогнозуванні мінімального 

стоку в структурах ДСНС України, Державного агентства водних ресурсів 

України, Національної академії наук України та в навчальному процесі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

виконаною на основі власних досліджень. Автором зібрано та статистично 

опрацьовано дані режимних спостережень і створено електронну базу даних 

для 22 гідрологічних постів, розміщених в басейні Тиси в межах України. 

Безпосередньо виконано такі роботи, як збір, обробка та систематизація 

вихідної інформації стосовно проблематики роботи; створення банку даних по 

мінімальному стоку річок басейну Тиси; застосування нових підходів в 

оцінюванні мінімального стоку гірських річок; виконання та аналіз розрахунків 

мінімального стоку із застосуванням ГІС; створення нових картографічних 

продуктів оцінки мінімального стоку досліджуваних річок. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на українських та 

міжнародних конференціях та з’їздах: Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – 

географічній науці» (Київ, 2015, 2016, 2018рр.), Международная конференция 

«Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 

деятельности в условиях изменяющегося климата» (Мінськ, 2015р.), 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціум і науки про Землю» 

(Запоріжжя, 2017 р.), Водный формум «Водные ресурсы и климат» (Мінськ, 

2017р.), Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд (Одеса, 2017р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень» (Київ, 2018р.), Міжнародному науковому семінарі «Природні 

ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони» (Львів, 

2018), Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми гідрології, гідрохімії, 

гідроекології» (Київ, 2018), XVII Міжнародній науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (Київ, 2019р.), 

17th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects; 

Institute of Geology of Taras Shevchenko Kyiv National University (Kyiv, 2019), 

XXVIII Conference of the Danubian countries on hydrological forecasting and 

hydrological bases of water management (Kyiv, 2019), XIII international scientific 

conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the 

Environment” (Kyiv,2019). 

Публікації. Основні наукові положення і результати дисертаційної 
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роботи опубліковані в 25 наукових працях загальним обсягом 11,4 умовних 

друкованих аркушів (з них автору належить 5,79 д.а.), серед них зокрема: 8 

статей у наукових фахових виданнях України, рекомендованих ДАК 

Міністерства освіти і науки України, загальним обсягом 6,99 д.а. (з них автору 

належить 3,51 д.а.), 1 - у міжнародному фаховому виданні обсягом 0,59 д.а. (з 

них автору належить 0,21 д.а.), 1 патент на корисну модель загальним обсягом 

0,3 д.а. (з них автору належить 0,1 д.а.), 1 стаття в інших виданнях обсягом 0,97 

д.а (з них автору належить 0,3 д.а.), 14 публікацій апробаційного характеру 

загальним обсягом 2,57 д.а. (з них автору належить 1,68 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (216 

найменувань) та додатків. Повний обсяг роботи становить 187 сторінок. 

Основний зміст дисертації викладений на 139 сторінках, налічує 59 рисунки, 29 

таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Перший розділ «Дослідження мінімального стоку» присвячено аналізу 

літературних та інтернет-джерел. Було виявлено, що існують значні 

розбіжності у підходах до встановлення періодів мінімального стоку та 

основних розрахункових величин як у вітчизняних, так і у закордонних 

публікаціях вчених. Дослідженням мінімального стоку води річок та його 

основних характеристик займалися такі вчені, як Поляков Б.В, Соколовський 

Д.Л., Баранов В.А., Боголюбов С.Н., Богомазов З.П., Кочерін Д.І, Курдов А.Г., 

Норватов А.М., Попов О.В., Сибірцева Л.А., а також Владіміров А.М., Уриваєв 

В.А., Поляков Б.В, Чеботарьов Н.П., Філіппова І.А. та інші. Ними були 

розглянуті різні методи дослідження мінімального стоку, врахування 

генетичних особливостей його формування, проведена оцінка статистичних 

параметрів, запропоновані та розроблені методи розрахунку мінімального стоку 

на річках Східної Європи. Значна увага присвячена методам встановлення 

мінімального стоку за відсутності спостережень, розробкам різних картосхем 

просторового розподілу мінімального стоку. Закордонні дослідження (західні 

вчені) мінімального стоку багато в чому були подібні до вищевказаних. До них 

можна віднести праці Arnell N.W., Dracup J.A., Hisdal H., Liebscher H., Querner 

E., Reilly C., Smakhtin V., Telis P., Tokarczyk T., Wilby R. Крім того вони 

розглядали мінімальний стік з огляду різних типів посух – гідрологічної, 

метеорологічної та сільськогосподарської. Opperman J., Richter B. в своїх 

роботах розробили підходи до вибору основного розрахункового періоду 

оцінки межені – мінімальну витрату води за 7 діб різної ймовірності 

перевищення. Дослідження мінімального стоку безпосередньо річок України 

виконали Лисенко К.А., Чіппінг Г.О. Ромась І.М., Гребінь В.В., Бойко В.М. та 

ін. Мінімальний стік річок Карпатського регіону оцінювався з урахуванням 

діючих нормативних документів та стандартних підходів щодо вибору 

розрахункових періодів за 30 діб. В роботах Лисенко К.А., Чіппінг Г.О. вперше 

були проведені ґрунтовні дослідження мінімального стоку регіону Українських 

Карпат, виділені однорідні райони формування мінімального стоку. Лобода 
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Н.С, Гопченко Є.Д. Соловей Т.В. Чорноморець Ю.О., Баужа Т.О. Горбачова 

Л.О., Цепенда М.В., Ободовський О.Г., Почаєвець О.О. проводили оцінку 

мінімального стоку на таких річках, як Дністер, річки басейну Дунаю, та 

басейну Тиси зокрема.  

Встановлено, що важливою умовою для оцінки мінімального стоку води, 

особливо в гірських регіонах, є врахування генетичних особливостей його 

формування, а саме оцінка мінімальних витрат літньо-осінньої та зимової 

меженей.  

Виходячи з аналізу попередніх досліджень мінімального стоку 

сформульовані наступні завдання у вигляді блок-схеми послідовності 

виконання оцінок мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Алгоритм виконання дослідження і просторового розподілу 

мінімального стоку води річок басейну Тиси в межах України. 

  

 Згідно вказаного алгоритму в роботі проведена оцінка мінімального стоку 

річок зазначеного басейну. 

Другий розділ «Природні умови та чинники формування мінімального 

стоку на території басейну Тиси» присвячено розгляду природних факторів та 

їх впливу на формування мінімального стоку в різних частинах басейну.  

Виявлено, що до визначальних факторів, які впливають на формування 

мінімального стоку річок басейну Тиси відносяться геологічна будова, 
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гідрогеологічні умови, кліматичні умови, ґрунти, рослинність та господарська 

діяльність. 

Українська частина басейну Тиси розміщена в межах молодої 

(альпійської) складчастої споруди Карпат і охоплює центральну частину 

українського сегменту складчастих Карпат з прилеглим Закарпатським 

внутрішнім прогином. Тут виділяється два басейни підземних вод - 

Карпатський та Закарпатський. Прослідковується чітка висотна поясність 

розподілу водовмісних корінних порід та зв'язок їх з модулями мінімального 

стоку. Відбувається зменшення дебітів джерел підземних вод та кількості 

опадів з північного сходу на південний захід, що проявляється у зменшенні 

шарів стоку з 200 до 10 мм за літньо-осінню та з 80 до 10 мм за зимову межень.  

Територіальний розподіл опадів дуже неоднорідний. Встановлено, що 

максимальна кількість опадів (до 2000 мм) характерна для високогірних 

районів - верхів’я Тиси та верхів’їв основних її приток. В області Вулканічних 

Карпат кількість опадів коливається від 1000 до 1200 мм. Найменша кількість 

опадів випадає на Закарпатській низовині, де середньорічна їх величина складає 

700-800 мм та лише в передгірській частині досягає 1000 мм. Більша кількість 

опадів випадає в теплий період року. Показано, що температура повітря 

впливає на формування літньо-осіннього мінімального стоку через швидкість 

випаровування, а зимового – через інтенсивність льодоутворення.  

У межах гірської частини території чітко відслідковується вертикальна 

диференціація ґрунтів. У високогірному ярусі поширені гірсько-лучно-

буроземні ґрунти, на безлісих ділянках –дерново-буроземні ґрунти. На пологих 

схилах та в річкових долинах формуються лучно-буроземні ґрунти. Вони 

характеризуються різною водопроникністю. Встановлено, що ліси різного виду 

та типу займають більше як 75% території і це є одним із важливих чинників 

формування мінімального стоку. 

Для оцінки впливу антропогенного навантаження було враховано 

сільське та житлово-комунальне господарства, транспорт, промисловість, 

меліорацію, рекреацію. Сумарні ресурси поверхневого стоку у середній за 

одністю рік складають 13300 млн. м
3
, у маловодний – 7290 млн. м3. У 2017 році 

кількість водокористувачів нараховувала 450, проте лише 27 з них забирають 

воду з поверхневих водних джерел, що становить 24 млн м
3 

і слабко впливає на 

формування стоку річок. Кількість водокористувачів, що відбирають воду з 

поверхневих джерел за останні десятиліття зменшилась майже втричі, що 

також відображається у зменшенні заборів води. 

Третій розділ роботи «Розрахунки та оцінка мінімального стоку води 

річок басейну Тиси в межах України» згідно алгоритму (рис.1) присвячено 

розгляду таких блоків, які збір, обробка та систематизація вихідної інформації. 

Було зібрано банк даних гідрологічної інформації про щоденні витрати води 

для 22 гідрологічних постів в басейні Тиси в межах України та 8 гідрологічних 

постів за її межами, а також 26 гідрологічні пости суміжних басейнів річок 

Дністер, Прут, Сірет за період від початку спостережень по 2015 рік. Для 

оцінки метеорологічних умов території басейну та впливу їх на мінімальний 

стік води були зібрані дані про щоденні опади та температуру повітря на 
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метеостанціях та гідрологічних постах. Для оцінки просторового розподілу та 

зміни досліджуваних характеристик використана інформація про розташування 

гідрологічних постів та метеостанцій (їх координати), річкову мережу у 

векторному форматі з атрибутивною інформацією, дані SRTM для створення 

цифрової моделі рельєфу та космічні знімки.  

 Встановлено, що паводковий режим басейну, особливо в гірській його 

частині, створює досить значні перешкоди до виділення тривалого меженного 

періоду у 30 діб, який рекомендується використовувати у нормативних 

документах. Тому за основний розрахунковий період було обґрунтовано і 

використано значення мінімальної 7-денної витрати води.  

За внутрішньорічним розподілом в межах виділених лімітуючих сезонів 

за допомогою програмного комплексу IHA були сформовані ряди мінімальних 

витрат води за 1 добу, 7 діб та 30 діб. На основі внутрішньорічного розподілу 

стоку виділено 2 райони в межах басейну Тиси – східний та західний (рис.2). 

 
 

Рис.2. Районування території басейну Тиси за внутрішньорічним 

розподілом стоку 

 

Межа районів проходить по басейну р.Ріка. На річках східного району на 

весняний сезон припадає 38,9% стоку, на літній - 27,5%, на осінній - 19,0%, 

лімітуючим сезоном є зима – 14,6%. Для західного району частка весняного 

стоку становить – 40,4%, літнього - 18,2%, осіннього – 16,7% та зимового 24,7%. 
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Ряди мінімальних витрат води за 1 добу, 7 та 30 діб були перевірені на 

часову однорідність з використанням параметричних критеріїв Стьюдента та 

Фішера, та непараметричного – Вількоксона. За критеріями Стьюдента гіпотеза 

про однорідність не спростовується у 95,5% випадків для 30 діб, більше як 81% 

випадків для рядів за 1 добу та 7 діб. За критерієм Фішера всі ряди у більше як 

90% є однорідними. За непараметричним критерієм Вількоксона найбільш 

однорідними вважаються ряди за 30 діб – 95,5% випадків.  

Оцінка мінливості мінімального стоку річок басейну Тиси засвідчила, що 

коефіцієнт варіації Cv для літньо-осінньої межені коливається в межах 0,28-

0,68, а середній його показник складає 0,44 (рис.3.). Найбільші значення Cv 

відносяться до водозборів воднобалансової станції в басейні р.Ріка. Щодо 

зимової межені, то коефіцієнти варіації коливаються від 0,3 до 0,67, середнє 

значення становить 0,45.  

Для літньо-осінньої межені коефіцієнт варіації мінімальних за 7 діб 

витрат води зменшується із заходу на схід басейну від 0,6 до 0,3. Щодо зимової 

межені, то тут мінімальний стік є більш стабільним, вищі значення коефіцієнта 

варіації характерні для більш гірських районів басейну. 

  
а) б) 

Рис.3. Просторовий розподіл коефіцієнтів варіації мінімальних за 7 діб 

витрат води річок басейну Тиси в межах України для а) літньо-осінньої;  

б) зимової меженей 

 

Коефіцієнти асиметрії Cs мають переважно додатні значення, що свідчить 

про те, що в багаторічній мінливості на річках в межах гідрологічних постів 

переважають витрати води менші за середні багаторічні. Тільки для 

мінімальних витрат зимової межені для гідрологічного поста р.Тиса-Вилок 

спостерігається незначна від’ємна асиметрія. Узагальнене для річок басейну 

Тиси в межах України співвідношення Cs/Cv ≈ 1,8, свідчить про помірно-

асиметричний розподіл. 

Оцінка багаторічних коливань мінімального стоку засвідчила відсутність 

завершених циклів водності. Зміна періодів зниженої та підвищеної водності 

мінімальних витрат води відбувається досить неоднорідно по території басейну. 

Для літньо-осінньої межені чітко прослідковується залежність коливань 

мінімального стоку від середньої висоти водозбору. Вцілому, для річок басейну 



9 

 

Тиси прослідковуються синхронні та асинфазні коливання мінімального стоку 

води за 7 діб. Відсутність повноцінних циклів коливань водності для всього 

басейну може пояснюватися азональними особливостями формування 

мінімального стоку на його території. На річках східного району мінімальний 

стік води 7 діб уцілому зростає, а для більшості річок в межах західного району 

прослідковується період зниженої водності.  

Четвертий розділ «Оцінка зв’язків мінімального стоку води з 

визначальними факторами» присвячений встановленню перехідних 

коефіцієнтів для визначення мінімального стоку води заданих забезпеченостей, 

зв'язків мінімального стоку з середнім річковим стоком та з морфометричними 

характеристиками водозборів. 

Для оцінки просторового розподілу мінімальних витрат води були 

розраховані забезпеченості рядів мінімальних витрат води за 30 та за 7 діб. 

Відповідно до різних потреб у водогосподарській сфері були обрані мінімальні 

витрати із забезпеченостями від 75% і нижче. Між витратами води за 7 і за 30 

діб встановлено зв’язки, які мають різний характер та змінюються залежно від 

районів розташування гідрологічних постів, а також від генетичного 

походження цих витрат. Для східного та західного районів та для басейну 

вцілому були розраховані перехідні коефіцієнти між витратами 80% 

забезпеченості та іншими заданими забезпеченостями. Залежно від існуючих 

потреб розрахункових витрат води було обрано 75%, 80%, 95% та 97% 

забезпеченості (табл.1).  

Таблиця 1 

Перехідні коефіцієнти для визначення мінімального стоку води заданих 

забезпеченостей від витрат води 80% по районах для зимової та літньо-осінньої 

межені 

 75% 90% 95% 97% 

Басейн Тиси 

Літньо-осіння 1.07 0.81 0.68 0.67 

Зимова 1.05 0.88 0.80 0.79 

східний район 

Літньо-осіння 1.06 0.83 0.70 0.67 

Зимова 1.09 0.74 0.56 0.44 

західний район 

Літньо-осіння 1.09 0.90 0.92 0.98 

Зимова 1.04 0.94 0.92 0.94 

 

Для вказаних забезпеченостей встановлені рівняння регресії, що дає 

можливість оцінювати мінімальний стік води річок за відсутності даних 

спостережень. Для цих річок величину витрат води можна отримати за 

відомими методами, в тому числі за картосхемами просторового розподілу 

модулів мінімального стоку води.  

Встановлено залежність мінімального стоку за 7 діб від середнього стоку 

води. Для річок басейну Тиси були розраховані перехідні коефіцієнти від 



10 

 

середнього до мінімального стоку за 7 діб. Для східного району такий 

коефіцієнт для літньо-осінньої межені становить – 2,60, а для зимової – 3,88. 

Середнє значення перехідного коефіцієнта для річок західного району в період 

літньо-осінньої межені складає 5,15, а для зимової межені – 4,18.  

Аналіз емпіричних регіональних зв’язків та мінімального стоку води за 7 

діб проводився з урахуванням різних факторів, таких як площа басейнів (менше 

та більше 1000км
2
), за районами внутрішньорічного розподілу стоку (східний та 

західний), а також для басейна вцілому. Було встановлено, що мінімальні 

витрати води зростають з площею водозбору. Для малих річок (до 1000 км
2
) цей 

зв’язок є більш тісним, коефіцієнт кореляції r=0,87 (для зимової межені) та 

r=0,75 (для літньо-осінньої межені), ніж для великих річок r=0,74 (зимова 

межень) та r=0,71 (літньо-осіння межень). Для східного району кращі зв’язки 

між глибиною ерозійного врізу та модулем мінімального стоку за 7 діб 

спостерігаються в період зимової межені (r=0,81), а для літньо-осінньої - 

r=0,72. Для річок західного району більш тісними звязки ерозійного врізу і 

модуля мінімального стоку за 7 діб є для літньо-осінньої межені (r=0,64). 

Натомість для зимової межені ці зв’язки є слабшими (r=0,56). Помітна незначна 

тенденція до зростання модуля стоку зі збільшенням глибини ерозійного врізу 

русел річок басейну Тиси. Крім цього відзначено, що параметр мінімального 

модуля стоку за 7 діб збільшується зі зростанням висоти. Це підтверджується 

коефіцієнтами кореляції (r=0,67) для зимової та (r=0,83) для літньо-осінньої 

межені. Найменший вплив на формування мінімального стоку мають похили 

річок. 

П’ятий розділ «Просторовий розподіл мінімального стоку води річок 

басейну Тиси в межах України» присвячений створенню картосхем 

просторового розподілу модулів мінімального стоку води для визначення 

мінімальних витрат води різних забезпеченостей. 

Для підтвердження необхідності створення сучасних картосхем 

мінімального стоку було проведено оцінку зміни мінімальних витрат води за 

два періоди. Перший - від початку спостережень по 1975 рік, другий – від 

початку спостережень по 2015 рік. Встановлено, що середнє багаторічне 

значення мінімальної витрати води за 30 діб для річок досліджуваного регіону 

змінилося (переважно зменшилося) порівняно з 1975 роком від 4,5% до 42% 

для літньо-осінньої межені і в межах 1-29% для зимової межені. Запропоновані 

загальні методичні підходи побудови картосхем стоку модулів мінімального 

стоку для літньо-осінньої та зимової межені, з урахуванням особливостей 

гірської місцевості (рис.3, рис.4). Картосхеми створювались в середовищі QGIS 

та візуалізовані у вигляді ізоліній модуля мінімального стоку за 30 та за 7 діб 

80% забезпеченості.  

Аналізуючи отримані картосхеми (рис.4) можна зазначити, що модулі 

мінімальних витрат води за 30 діб, як для літньо-осінньої, так і для зимової 

межені зменшуються з північного сходу на південний захід басейну. Значення 

модуля стоку зменшується по басейну від гір на рівнинну територію басейну до 

1 л/с*км
2
 в літньо-осінню межень і до 2 л/с*км

2
 в зимову. 
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а) 

 
б) 

Рис.4. Модулі мінімального за 30 діб стоку води 80% забезпеченості а) 

літньо-осінньої та б) зимової меженей річок басейну Тиси в межах України 

 

Такими чином мінімальний стік літньо-осінньої межені є більш 

мінливими та залежить від висоти водозбору, в той час як стік зимової межені є 

більш стійким зі зміною висоти. Варто зазначити, що вцілому ізолінії 

мінімального стоку повторюють характер розподілу ізоліній норми стоку. 

Розподіл модулів мінімального стоку води за 7 діб уцілому повторює 

просторовий розподіл модулів мінімального стоку картосхем для 30-ти 
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добового періоду, так і карт модуля середнього стоку (рис.5). Водночас 

величина модулів за 7 діб нижча, ніж за 30 діб, що пояснюється тим, що 

мінімальні витрати води в цей семиденний період формуються без впливу 

опадів, які випадають в басейні за рахунок їх добігання з поверхні водозбору. 

 
а) 

 
       б) 

Рис.5. Модуль мінімального за 7 діб стоку води для а) літньо-осінньої та 

б) зимової меженей забезпеченістю 80% річок басейну Тиси в межах України. 
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Для всіх картосхем була проведена оцінка достовірності їх побудови. 

Коефіцієнти кореляції між фактичними та розрахованими за всіма 

картосхемами значеннями мінімальних модулів стоку перевищують 0,97, а лінії 

зв’язку лежать на лінії рівних значень, що підтверджує можливість їх 

використання для розрахунків мінімального стоку за відсутності спостережень. 

 

ВИСНОВКИ   
 

1. При розгляді проблематики досліджень мінімального стоку було 

встановлено, що існують значні розбіжності у визначеннях для описання 

періодів мінімального стоку та основних розрахункових величин, як у 

вітчизняних, так і закордонних вчених. Тому значна увага була приділена 

врахуванню генетичних особливостей формування мінімального стоку, що 

представлено у вигляді алгоритму виконання досліджень. Виявлено, що 

основними факторами на території басейну Тиси, які визначають особливості 

формування мінімального стоку річок є геологічна будова, кліматичні умови, 

гідрогеологічні умови, кліматичні умови, ґрунти та рослинність та господарська 

діяльність. 

2. Обґрунтовано вибір розрахункового періоду для оцінювання 

мінімального стоку річок басейну Тиси тривалістю 7 діб на основі аналізу 

гідрографів стоку води та опадів.   

3. За внутрішньорічним розподілом стоку води виділено 2 райони - 

західний та східний. Межа цих районів проходить по басейну р.Ріка. 

Встановлено, що на річках східного району на весняний сезон припадає 38,9% 

стоку, на літній - 27,5%, на осінній -  19,0%, а лімітуючим сезоном є зима – 

14,6%. Для західного району частка весняного стоку  складає 40,4%, літнього  - 

18,2%, осіннього (лімітуючого сезону) – 16,7% та зимового 24,7%. 

4. Перевірка рядів мінімальних витрат води за 1 добу, 7 та 30 діб уцілому 

засвідчила часову їх однорідність. За параметричним критерієм Стьюдента 

гіпотеза про однорідність не спростовується у 95,5% випадків для мінімального 

стоку 30 діб та більше як 81% випадків для рядів мінімального стоку за 1 та 7 

діб. За критерієм Фішера всі ряди у більше як 90% є однорідними. За 

непараметричним критерієм Вількоксона найбільш однорідними вважаються 

ряди за 30 діб – 95,5% випадків.   

        Оцінка мінливості мінімального стоку річок басейну Тиси засвідчила, що 

коефіцієнт варіації Cv для літньо-осінньої межені коливається в межах 0,28-

0,68. Середнє значення – 0,44. Найбільші значення відносяться до малих 

водозборів воднобалансової станції в басейні р.Ріка. Щодо зимової межені, то 

коефіцієнти варіації коливаються від 0,3 до 0,67, середнє значення становить 

0,45. Засвідчено, що із урахуванням співвідношення Cv/Cs на річках басейну 

спостерігається помірно-асиметричний розподіл. Встановлено зменшення 

коефіцієнтів варіації з висотою для зимової та літньо-осінньої межені для 

мінімальних витрат води за 7 діб. 

5.   Характеристика багаторічних коливань мінімального стоку показала 

відсутність завершених циклів водності. Зміна періодів пониженої та 
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підвищеної водності мінімальних витрат води відбувається досить неоднорідно 

по території басейну. Вцілому для річок басейну Тиси прослідковуються 

синхронні та асинфазні коливання мінімального стоку води за 7 діб. Виявлено, 

що річки західного району знаходяться в маловодній фазі, а східного – 

здебільшого в багатоводній.  

6. Для східного та західного районів отримані розрахункові 

забезпеченості мінімального стоку води за 7 діб та визначені перехідні 

коефіцієнти та рівняння регресії між витратами 80% забезпеченості та заданими 

ймовірностями перевищення (75%, 80%, 95% та 97%) для зимової та літньо-

осінньої меженей. Проаналізовано зв`язки між мінімальними витратами води за 

7 і за 30 діб. Встановлено, що найбільш тісні зв’язки спостерігаються для 

мінімальних витрат води літньо-осінньої межені як для річок східного, так і 

західного районів 

7. Встановлено, що мінімальні витрати води за 7 діб літньо-осінньої та 

зимової меженей знаходяться в тісних зв’язках з середніми багаторічними 

витратами води. Для східного району коефіцієнти кореляції цих зв’язків 

складають r = 0.98 - 0.99 для зимової та літньо-осінньої межені. Для річок в 

межах західного відмічені також тісні зв’язки  - r = 0.93- 0.95, а перехідні 

коефіцієнти змінюються в межах 2,60-5,15. 

Аналіз емпіричних залежностей мінімального стоку з визначальними 

факторами засвідчив, що мінімальні витрати води за 7 діб зростають з площею 

водозбору. Для малих річок (до 1000 км
2
) зв’язок витрати води з площею 

водозбору є більш тісним, ніж для великих річок. Для східного району 

встановлено, що зв’язки між глибиною ерозійного врізу та модулями 

мінімального стоку води за 7 діб більш тісні (для зимової межені r=0,81, а для 

літньо-осінньої r=0.72). Помітна тенденція до зростання модуля стоку зі 

збільшенням глибини ерозійного врізу русел досліджуваних річок. Поміж тим 

виявлено, що значення мінімального модуля стоку за 7 діб збільшуються зі 

зростанням висоти водозбору. Найменший вплив на формування мінімального 

стоку мають похили річок. 

8. Для підтвердження необхідності створення сучасних картосхем 

мінімального стоку було проведено оцінку зміни мінімальних витрат води за 

два періоди. Перший - від початку спостережень по 1975 року, другий – по 2015 

рік.  Встановлено, що середнє багаторічне значення мінімальної витрати води 

за 30 діб змінилося порівняно з 1975 роком від -25% до +42% для літньо-

осінньої межені, в межах -25% до +29% в зимовий період.  

9. Створені актуальні картосхеми в середовищі QGIS та візуалізовані у 

вигляді ізоліній модуля мінімального стоку за 30 та за 7 діб 80% забезпеченості. 

Картосхеми модулів мінімального стоку води за 7 діб уцілому повторюють 

просторовий розподіл модулів мінімального стоку води за 30 діб. Для всіх 

картосхем проведена оцінка достовірності їх побудови. Коефіцієнти кореляції 

між фактичними та розрахованими за картосхемами значеннями мінімальних 

модулів стоку перевищують r=0.97%, а лінії зв’язку лежать на лінії рівних 

значень, що підтверджує можливість їх використання для подальших 

розрахунків мінімального стоку невивчених територій. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Почаєвець О.О. Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок 

басейну Тиси в межах України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 

за спеціальністю 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. 

В роботі виділено два райони за умовами внутрішньорічного розподілу 

стоку. Обґрунтовано вибір величини мінімальних витрат води за 7 діб як 

основного розрахункового для генетично-однорідних мінімальних витрат води 

для літньо-осінньої та зимової межені. Ряди гідрологічних величин перевірені 

на внутрішньорядну однорідність, проведена оцінка їх мінливості та 

встановлені багаторічні коливання. Виконано оцінку зв’язків мінімальних 

витрат води за 7 та 30 діб, розраховані забезпеченості мінімальних витрат води 

та перехідні коефіцієнти між заданими забезпеченостями. Встановлено 

співвідношення між середнім та мінімальним стоком води. Проаналізовано 

емпіричні регіональні залежності мінімального стоку від визначальних 

факторів. Обґрунтована необхідність створення нових картосхем просторового 

розподілу мінімальних витрат води за 30 та за 7 діб з використанням ГІС. 

Описано методичні підходи до побудови зазначених картосхем з 

використанням геоінформаційних систем з відкритим кодом. Проведено оцінку 

достовірності отриманих картосхем просторового розподілу модулів 

мінімального стоку води річок за 30 та за 7 діб для літньо-осінньої та зимової 

меженей забезпеченістю 80%. 

Ключові слова: мінімальні витрати води, мінімальні витрати води за 7 

діб, басейн Тиси, літньо-осіння межень, зимова межень, внутрішньорічний 

розподіл стоку, східний та західний райони, перехідні коефіцієнти, регіональні 

залежності мінімального стоку води, картосхеми модуля мінімального стоку 

води. 

АННОТАЦИЯ  
Почаевец Е.А. Пространственно-временная динамика минимального 

стока рек бассейна Тисы в пределах Украины. – Квалификационный научный 

труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.07 «Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия». - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2020. 

В работе выделено два района по условиям внутригодового 

распределения стока. Обоснован выбор величины минимальных расходов воды 

за 7 суток в качестве основного расчетного для генетически однородных 
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минимальных расходов воды для летне-осенней и зимней межени. Ряды 

гидрологических величин проверены на внутрирядную однородность, 

проведена оценка их изменчивости и установлены многолетние колебания. 

Выполнена оценка связей минимальных расходов воды за 7 и 30 суток, 

рассчитаны обеспеченности минимальных расходов воды и переходные 

коэффициенты между заданными обеспеченностями. Установлено 

соотношение между средним и минимальным стоком воды. Проанализированы 

эмпирические региональные зависимости минимального стока от 

определяющих факторов. Обоснована необходимость создания новых 

картосхем пространственного распределения минимальных расходов воды за 

30 и 7 суток с использованием ГИС. Описаны методические подходы 

построения указанных картосхем с использованием геоинформационных 

систем с открытым кодом. Проведена оценка достоверности полученных 

картосхем пространственного распределения модулей минимального стока 

воды рек за 30 и 7 суток для летне-осенней и зимней межени обеспеченностью 

80%. 

Ключевые слова: минимальные расходы воды, минимальные расходы 

воды за 7 суток, бассейн Тисы, летне-осенняя межень, зимняя межень, 

внутригодовое распределение стока, восточный и западный районы, 

переходные коэффициенты, региональные зависимости минимального стока 

воды, картосхемы модуля минимального стока воды. 

 

ANNOTATION 

Pochaievets O. «Spatio-temporal dynamics of the minimum flow of the Tisza 

River basins within Ukraine». - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences in the 

speciality 11.00.07 "Hydrology of land, water resources, hydrochemistry". - The 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. The Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the study of spatiotemporal dynamics of the 

minimum water runoff of the Tisza River basins within Ukraine. 

When considering the problems of the minimum runoff studies, it was found 

that there are considerable differences in the approaches to the establishment of the 

minimum runoff periods and the fundamental estimated values of both domestic and 

foreign scientists. It is established that an essential condition for the estimation of the 

minimum runoff of water, especially in mountainous regions, is the consideration of 

the genetic features of the formation of the minimum runoff, namely the estimation of 

the minimum costs of summer-autumn and winter borders. 

It is revealed that the determining factors that influence the formation of the 

minimum flow of rivers of the Tisza River basin include climatic conditions, 

geological structure, hydrogeological conditions, soils, vegetation and economic 

activity. 

Within the annual distribution within the allocated limiting seasons, the series 
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of minimum water consumption for 1-day, 7-days and 30-days were formed using the 

IHA software complex. The intra-annual runoff distribution has been calculated. On 

this basis, two districts within the Tisza basin are identified - eastern and western. 

The boundary of the districts passes along the Rika basin. The eastern district rivers 

have 38.9% runoff in the spring season, 27.5% in the summer, 19.0% in the autumn, 

and 14.6% in the winter. For the western region, the share of spring runoff is 40.4%, 

summer - 18.2%, autumn - 16.7% and winter 24.7%.  

The series of minimum water runoff for 1-day, 7-days and 30-days were 

checked for temporal homogeneity using parametric Student and Fisher criteria and 

non-parametric - Wilcoxon. According to Student's criteria, the hypothesis of 

homogeneity is not refuted in 95.5% of cases for 30 days, more than 81% of cases for 

series for 1 day and 7 days. According to Fisher's criterion, all ranks in more than 

90% are homogeneous. Non-parametric Wilcoxon criterion is considered to be the 

most homogeneous series for 30 days - 95.5% of cases. 

A series of minimum water flow rates for 30 and 7 days were calculated to 

estimate the spatial distribution of minimum water flow rates. Following different 

needs in the water sector, minimum costs with a security of 75% and below were 

selected. The ratio between 7 and 30 days of water discharge are different variations 

depending on the location of the hydrological posts and the genetic origin of these 

costs. For the western and eastern districts and the basin as a whole, transition 

coefficients between the costs of 80% security and other specified security were 

calculated. Depending on the current needs of the estimated water consumption, 75%, 

80%, 95% and 97% of security were selected. Regression equations have been 

established for these security measures, which makes it possible to estimate the 

minimum river water runoff in the absence of observational data. For such rivers, the 

magnitude of water consumption can be obtained by known methods, including the 

mapping of the spatial distribution of the minimum water runoff modules. 

An assessment of changes in the minimum water flow over two periods was 

carried out to confirm the need to create modern maps of minimum runoff. The first - 

from the beginning of observations to 1975, the second - from the beginning of 

observations to 2015. Consequently, the average long-term value of minimum 30 

days water flow has changed from 4.5% to 42% for the summer-autumn boundary 

and in the range of 1-29% during the winter boundary. The general methodological 

approaches for the construction of the drainage maps of the minimum runoff modules 

for the summer-autumn and winter boundaries are proposed, taking into account the 

peculiarities of the mountainous terrain. The maps were created in QGIS and 

visualized as isolines of the minimum runoff module for 30 and 7-days at 80% 

security. All maps have been evaluated for their reliability. The correlation 

coefficients between the actual and the map values of the minimum runoff modules 

exceed 0.97, and the communication lines lie on the lines of equal values, which 

confirm the possibility of using them for the minimum runoff of uncharted territories. 

Keywords: minimum water flow, minimum water flow for 7-days, Tisza 

basin, summer-autumn low flow, winter low flow, intra-annual runoff distribution, 

water runoff, eastern and western districts, transition coefficients, regionals 

coefficients, specific discharge maps.  


