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офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу
ОСИПОВА ВАЛЕРLЯ ВАЛЕРIЙОВИЧД

(МОДЕЛЮВАНIUI СТОКУ СПОЛУК НIТРОГЕНУ ТА ФОСФОРУ З
водозБорIв мАлIд( ршок лIсовоi зоrпа укрАiни

(НА IIРИКЛАДI Р. ГОЛОВЕСНrI)),
ПРеДСТаВЛеНОi на здобуття наукового ступеня кандидата географiчних наук

за спецiа.пьнiстю 11.00.07 - гiдрологiя сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя

ВiДryк скJIадено на запит вченого секретаря НДЧ КиiЪсъкого
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Т Т Igз.Igцка Н.В. Караулъноi.

На вiдryк надiйшла дисертацiйна робота загЕuIьним обсягом 182 сторiнки,
З ЯКИХ 140 cTopiHoK основноi текстовоi частини, 4З рисунка та 19 таблиць.
ПеРеЛiК Використаних джерел налiчус 150 найменувань. Структурно дисертацiя
СКЛаДаеТЬся зi вступу, шести роздiлiв, висновкiв та трьох додаткiв. KpiM
ДИСеРТацiЙноi роботи, при скJIаданнi вiдryку враховувався також автореферат
(22 стор.) та огryблiкованi за темою працi автора.

Акryальнiсть обраноi теми. Iнтенсифiкацiя господарськоi дiяльностi
СУПРОВОДЖУеТъся збiльшенням антропогенного навантаження на воднi
екосистеми. Зокрема, ведення сiльськогосподарських робiт посилюе проблему
надходження з неконтролъованих дифузних джерел надмiрноi кiлькостi
бiогенних елементiв. Найбiльш вр€вливими до такого пресу виявляються малi
водотоки. Ситуацiя загострюсться також за рахунок порушення режиму
ГоспоДарськоi дiяльностi у водоохоронних зонах та критичного зменшення
вОДностi. Щi фактори у сукупностi значно зменшують самоочисну здатнiстъ
водотокiв. ПотрапJuIючи до водного об'екту сполуки нiтрогену та фосфору
iнтенсифiкують процеси евтрофiкацii, збiльшгуrоть бiопродуктивнiсть, в

результатi чого спостерiгаються явища <цвiтiння) води, гiпоксiя та заг€uIьне

погiршення якостi води. У сiльськiй мiсцевостi, де вiдсутне централiзоване
водопостачаннrI, забрудненrrя бiогенними елементами фунтових вод викликае

ризики виникненнrI захворювання у населення та зростаннrI cMepTHocTi

новонароджених.
Проведення якiсноi та кiлъкiсноi оцiнки забрудненIuI води вiд дифузних

джерел, видiлення ур€lзливих зон до бiогенного (нiтратного) забруднення та
його моделювання можливо при застосуваннi екосистемних басейнових
пiдходiв та доволi складних моделей. Мiцним пiдrрунтям дJuI розвитку
iмiтацiйних моделей iз розподiленими параметрами став розвиток космiчних i
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ГIС технологiй. CyracHi розрахунковi потужностi забезпечують можливiсть
проведення розрахункiв iз високою роздiльною здатнiстю, що забезпечуе

необхiдну деталiзацiю водозбiрноТ територii. ,Щана робота е гарним прикJIадом

застосування в YKpaiHi процесно-орiентованих моделей дJuI визначення
бiогенного забрудненнrI вод та може iнiцiювати подЕLльший розвиток у цьоIчtу

напрямку.
Про актуальнiстъ дисертацiйноi роботи також свiдчить той факт, що вона

€ скJIадовою двох науково-дослiдних робiт Украiнського гiдрометеорологiчного
iнституту (УкрГМI) ,ЩержавноТ сrryжби Украiни з надзвичайних ситуацiй та
Нацiональноi академii наук Украiни де автор приймав безпосередню r{астъ.

Сryшiнь обrрунтованостi наукових положень, висновкiв i
рекомендацiй забезпечусться, передусiм застосуванням традицiйних
гiдрохiмiчних та гiдрологiчних методiв пiд час отримання та оцiнки
середньорiчних, середньомiсячних i щоденних характеристик водного та
хiмiчного стоку рiчки, а також су{асними методами моделюваннrI.

,Щостовiрнiсть результатiв забезпечуеться :

- використаннrIм багаторiчних матерiалiв монiторинry вод ДСНС Украiни
за параметрами водного стоку, концентрацiею компонентiв хiмiчного скJIаду р.
Головесня, а також значноi кiлькостi матерiалiв метеорологiчних спостережень
Придеснянськоi водно-балансовоi станцii;

- оцiнкою чутливостi окремих параметрiв моделi SWAT;
- високими значеннями критерiiв оцiнки якостi моделювання;
- отриманням високих параметрiв ефективностi моделювання на стадiях

калiбрування i валiдацii моделi;
- високою роздiльною здатнiстю територiальних характеристик водозбору.

Наукова новизна дисертацiйноi роботи Осипова В.В. полягае у
застосуваннi процесно-орiентованоi моделi з розподiленими параметрами дJuI

моделювання винесення сполук нiтрогену та фосфору, що е значним

досягненнrIм для розвитку гiдрохiмiчного нагIряму географiчних наук.
Автором уперше:

- обфунтовано перелiк параметрiв, чутливих до визначеннlI водного та
бiогенного стоку для м€ших рiчок зони мiшаних лiсiв УкраiЪи;
- виконано моделюваннrI водного стоку та надходженнrI вiд розподiлених
джерел сполук нiтрогену i фосфору зi щоденною роздiлъною здатнiстю;
- встановлено кiлъкiсний зв'язок мiж фiзико-географiчними
характеристиками об'екту (клiмат, Грунти, природокористування), водним
стоком та винесенням бiогенних елементiв;
- побудована кiлькiсна модель €tзотного цикпу для водозбiрноi територii;
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- шJUIхом iмiтацiйного моделювання обrрунтовано низку агрохiмiчних
технологiй та показано вплив методiв ведення сiлъсъкогосподарсъких робiт
на винесеннrI cпoJý/K нiтрогену з водозбiрноi територii малоi рiчки.

теоретична значущiсть дисертацii полягае у розвитку та розробленнi
автором методичних пiдходiв iмiтацiйного комп'ютерного моделювання дJUIоцiнки надходженнrI бiогенних елементiв У малу рiчку лiсовоi зони вiд
дифузних джерел.

що складу вирiшених дисертантом теоретичних завданъ вiдносяться:, визначення основних чинникiв бiогенного забрудненнrI, в т. ч. аналiз
методiв кiлъкiсноi оцiнки ikнього впливу;, порiвняльний ана-гliз моделей якостi води, що використовуються для
оцiнки винесення бiогенних елементiв;. обlрунтування окремих прийомiв зментттення втрат бiогенних елементiв з
водозбiрноi територii.
практична значущiсть дисертацii поJuIгае у проведеннi кiлькiсного

моделювання витрат водного стоку, винесеншI споJý/к нiтрогеrrу та фосфору з
щоденною роздiльною здатнiстю з використаннrIм моделi SWдТ на пiдставi
метеорологiчних спостережень, фiзико-географiчноi характеристики водозборуi типу землекористування. Розроблено практичнi рекомендацii щодо
запровадження заходiв з мiнiмiзацii забрудненнrI води бiогенними сполуками
вiд сiлъсъкогосподарських джерел.

матерiали дисертацiйного дослiдження можутъ бути застосованi для
моделюВаннЯ водного стокУ та проведення кiлькiсних оцiнок надходженнrI
бiогенних елементiв вiд дифузних джерел на водозборах зони мiшанrх лiсiв
украiни як за наявностi, так i за вiдсутностi даних монiторинry вод для
пiдготовкИ планiВ управлiння рiчковими басейнами, а також розроблення
заходiв iз мiнiмiзацiТ бiогенного забруднення та зниженнrI евтрофiкацii рiчкових
екосистем.

оцiнка змiсry дисертацii та авторефераry, повноти викладу основних
результатiв дослiдження в опублiкованих працях.

У Всryпi автором обгрунтовано вибiр теми та акту€tльнiсть дослiдження;
сформулъовано М€Ц, завдання, визначено об'ект, описано методи дослiдження.
Наведено iнформацiю про наукову новизIIу отриманих резулътатiв, практичну
значущiстъ, публiкацii за темою дисертацii й особи стийвнесок автора.

У першому роздiлi <Евтрофiкацiя природних вод, методологiя оцiнки та
прогнозування) розглянуто ocHoBHi чинники, Що зумовлюютъ збiлъшення
трофiчного статусу поверхневих вод сушi, наведено класифiкацiю водних
об'ектiв за станом трофностi, охарактеризовано точковi та дифузнi джерела
надходження бiогенних
запобiгання евтрофiкацii.

елементiв, визначено ocHoBHi законодавчi засади
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У другому роздiлi <<Фiзико-математична моделъ прогнозування

винесення поживЕих елементiв iз сiльськогосподарських водозборiв>>

обцрунтовано вибiр моделi SWAT дJuI моделювання стоку бiогенних елементiв
на територii УкраiЪи. Описано ocHoBHi принципи, €tлгоритми та рiвняння, що
використовуються у SWAT дJuI моделювання водного стоку, циклу нiтрогену
та фосфору на територii водозбору.

У третьому роздiлi <Фiзико-географiчна характеристика дослiджуваного
водозбору та розроблення його цифровоi основи для моделi SWAT) наведено

фiзико-географiчну характеристику району дослiджень та охарактеризовано
вихiднi матерiали.

Автором наведено загальнi характеристики, положення, геологiчну
будову та рельеф, клiмат, гiдрологiчнi умови дослiджуваного басейну. Автором
створено електронrту базу на пiдставi щоденних спостережень Придеснянськоi
водно-балансовоI станцii (198З-1991 рр., I9991O13 рр.) за водним стоком та
метеорологiчними параметрами (опади, температура, вологiсть, сонячна

радiацiя, xMapHicTb, швидкiсть BiTpy). Викладено методологiю пiдготовки
окремих ГIС-шарiв фунтового покриву та землекористуваннrI, визначено ixHi
характеристики за номенклатурою моделi SWAT.

У четвертому роздiлi <<Моделrовання гiдрографу стоку р. Головесня>>

обцрунтовано вибiр перiоду моделювання та проведено калiбрування моделi за

щоденними даними витрати водного стоку р. Головесня.
За допомогою рiзницевоi iнтегральноi кривоi дослiджено циклiчнiсть

водного стоку р. ГоловеснrI та визначено багатоводний та м€LIIоводний перiоди.

Щля кожного з вищез€tзначених перiодiв обрано часовий iнтервал калiбрування
та валiдацii моделi.

У середовищi SWAT-CUP проведено аналiз чутлиЁостi параметрiв водного
стоку i обрано 18 параметрiв для под€tльшого калiбрування. За щоденними
показниками витрати водного стоку встановлено ixHi значеннlI для
багатоводного та мЕuIоводного перiодiв. Результати моделюваннrI вiдповiдають
встановленим свiтовим стандартам якостi моделювання, що пiдтверджуеться
вiдповiдними критерiями оцiнки.

У п'ятому роздiлi <<Моделювання винесення бiогенних елементiв>>

проведено калiбруваннrl та валiдацiя моделi SWAT для оцiнки надходженнrI

бiогенних елементiв iз водозбiрноi територii р. Головесня.

За допомогою програми зовнiшнього автокалiбруваннrl SWAT-CUP
проведено аналiз чутливостi та встановлеIrо перелiк параметрiв азотного та

фосфорного циклiв. Обцрунтовано перiод калiбруваннrl та валiдацii моделi.
Результати моделюваннrI винесення сполук нiтрогену м€Lли вищу якiстъ, нiж

фосфору, €uIе загапом значеннrI критерiiЪ якостi моделювання вiдповiдали
встановленим граничним значенням стандартiв ефективностi моделювання.
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За допомогою хронологiчних графiкiв показано наявнiсть високого
кореляцiЙного зв'язку мiж водним стоком та винесеннrIм бiогенних елементiв.

Шостий роздiл <<Моделювання кращих методiв веденнrI

сiльськогосподарських робiт дJIя зменшеннrI евтрофiкацii поверхневих вод)
присвячено обЦрунтуванню агрохiмiчних прийомiв для попередження втрат
сполук бiогенних елементiв iз сiльсъкогосподарських угiдь.

На прикладi багатоводного (1985 р.) та маловодного (2007 р.) poKiB
пок€вано, що застосування €вотних мiнеральних добрив збiльшуютъ винесення
HiTpaT-ioHiB на 40О/о в обох випадках. У випадку м€Lловодного року концентрацiТ

розчиненого нiтрогену були на 74% меншими порiвняно з багатоводним
перiодом, що зумовлено зменшенням дози добрив. lL[ляхом моделюваннrI
отримано криву ефективностi застосування добрив, яка вкЕlзуе на уцовiльнення
приросту врожайностi та збiльшення втрат добрив за умов застосування добрив

у дозi бiлъше 125 кг N-NОз7га. Найбiльш значиме скороченнjI втрат сцоJIук
нiтрогену з водним стоком за умов стiйкоi врожайностi спостерiгаеться пiд час
застосуваннrI роздрiбноi практики BHeceHHrI добрив та культивацiя у сiвозмiнi
озимоi пшеницi.

Зауваження щодо змiсry дисертацii:
Ознайомлення зi структурою дисертацii та il змiстом дае пiдстави зробити

наступнi зауважеш{rI:

1. У першому роздiлi аналiз чинникiв, що зумовлюють евтрофiкацiю,

рiвня трофiчного стану та бiопродуктивностi водних екосистем переважно

зроблениЁт для озер та водосховищ. Бiлъш доцiльнiше уваry необхiдно було
сконцентрувати на рiчках, оскiльки гiдрологiчнi, гiдрохiмiчнi та продукцiйно-

деструкцiйнi процеси) а також структура угруповань гiдробiонтiв у водоймах i
водотоках мають значнi вiдмiнностi. Також у цъому роздiлi корисно вк€вати як
впливае урбанiзованiсть та зареryльованнiстъ на загагIьний BMicT бiогенних
елементiв i його просторово-часову динамiку у малiй рiчцi.

2. У третьому роздiлi <Фiзико-географiчна характеристика

дослiджуваного водозбору та розроблення його цифровоi основи для моделi

SWAT> не чiтко роздiлено, якi характеристики представленi для всього

водозбору рiчки, а якi до дослiджуваноi частини вiд верхiв'я до замикаючого

створу. На рис. 3.1 бажано привести весь басейн рiчки з з€вначеннrIм

географiчних координат.
3. Було б цiкаво дiзнатися чи впливае на характер природокористуванIuI

те, що рiчка протiкае в межах Мезинського нацiонального природного шарку.

4. Не достатньо обцрунтовано чому для перiоду калiбрування та валiдацii
моделi використано перiод саме у 2 роки.
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5. У таблицi 4.1 на с. 110 наведено перелiк параметрiв, якi е чутливими

для моделювання водного стоку у тестовому водозборi. Автором не зазначено

чи Bci параметри е однаково чутливими? Якi з параметрiв найбiлъш

важливими?
6. Не достатньо зрозумiло, чому у шостому роздiлi увагу, передусiм,

сконцентровано на використаннi zвотних добрив та не розглядаеться

використання фосфорних добрив.

загальний висновок:

незважаючи на перерахованi вище зауваження, якi е досить незначними у

порiвнянi з резуJIътатами виконаного дослiдження, дисертацiйна робота

осипова В.В. "Моделювання стоку сполук нiтрогену та фосфОРУ З ВОДОЗбОРiВ

м€Lлих рiчок лiсовоТ зони Украiни (на прикладi р. Головесня)" е самостiйною

завершеною науковою працею. В нiй отримано HoBi теоретичнi й практичнi

результати, якi у сукупностi свiдчать про вирiшення автором конкретноТ

науковоТ задачi пов'язаноi з розвитком гiдрохiмiчного нашряму в галузi

географiчних наук i стосуються закономiрностей стоку сполук бiогенних

елементiв iз територii малого рiчкового водозбору.

Повнота викJIаду результатiв дисертацii в опублiкованих працях цiлком

достатнrI iз врахуванням встановлених вимог, оскiльки здобувачем за темою

дисертацii опублiковано 8 наукових rrраць, серед яких 4 cTaTTi у фахових

науковиХ виданнrIХ, рекомендованиХ моН УкраiЪи, 1 стаття у закордонному

фаховому науковому виданнi, 3 тези доповiдей наукових конференцiй,

отже, дисертацiйна робота осипова В.в. <<моделювання стоку сполук

нiтрогену та фосфору з водозборiв малих рiчок лiсовоi зони УкраiЪи (на

прикладi р. Головесня)>> вiдповiдае чинним вимогам гц,нктiв 9, 11, |2, 1З

кпорядку присудження наукових ступенiв>>, затверджених Постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи }гs 567 вtд 24.07.20|З року (зi змiнами, внесеними

згiдно з Постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns б56 вiд 19.08.2015 року та

N 1159 вiд 30.|2.20t5 року), а Ti автор заслуговус присудження наукового

ступенlI кандидата географiчних наук за спецiальнiстю 11.00.07 - гiдрологiя

сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя".

Офiчiйний опонент,
к. геогр. н.,
провiдний фахiвець з питань екологii
департаменту органiзацiйноi дiялъностi та комунiкацiй
ПрАТ <Укргiдроенерго)

Пiдпис засвiдчую:
В.о. заступника генер€tльного директора
зi стратегii та iнвестицiй
ПрАТ <Укргiдроенерго))

О.О. Гуляева

Вiддi,л дiлонодf,}тва,|,а aljxiвy
КиТвеького нацiональногrл ;нiвеrrсиrетч

iMeHi'[аваоа Цiевченка

Вiд

о.М. ососков
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вцгук
офiцiйного опонента доктора географiчних наук, професора

Самойленка BiKTopa Миколайовича
на дисертацiю Осишова Валерiя Валерiйовича

"Моделюванця стоку сполук пiтрогену та фосфору з водозборiв малих
рiчок лiсовоi зони УкраТни (на прикладi р. Головесня)'',

ПОДаНУ На ЗДОбУття наукового ступеня кандидата географiчних наук
за спецiальнiстю 11.00.07 - гiдрологiя сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя

1. Акmушtьнiсmь обршноi mемu Duсерmацiйноzо dослidеrcення mа ri
3В'ЯЗОК iз планutпа i напряtп&rиu ноуково-dослidнuх робim науковuх усmанов i
ор z анiз u цi Й, d ер аrc а в н uл, u i z алу з е в uм u н ау ко в Ltл, ч пр о zp ал, ulw u.

ЗабрУднення вод бiогенними елементами наразi мае вже глобальне мiрило.
ПiДвищенi концентрацii сполук нiтрогену i фосфору призводятъ до погiршення
СТаНУ ПОВеРХнеВиХ i пiдземних водних об'ектiв, зокрема й тих, якi
викорисТовуютьсЯ для питНого водОпостачаНня, щО icToTHo пiдвищуе ризик
водоспоживаннrI для населення.

Надмiрне надходження сполук нiтрогену та фосфору спричинюе
iНТеНСИфiКацiю евтрофiкацiТ водотокiв i водойм, що призводить до порушення
iХНЬОi рiвноваги та розвитку екологiчно негативних процесiв i явищ
ДИСбаЛаНСУ бiопродуктивностi, "цвiтiння" води, порушення кисневого режиму
ТОЩО. ПРИ ЦЬоМУ проблема забруднення вод бiогенними елементами
IIосилюеться постiйним збiлъшенням внеску розосереджених джерел такого
ЗабРУДНеННя У формування загаJIьного антропогенного навантаження на
баСейновi геосистеми та ixHi воднi екосистемнi модулi. Усе це потребус
РОЗВИТКУ i впровадження сучасних аналiтичних технологiй, якi оперують
аКТУаJIЬНИМИ ГеО|Рафiчно-координованими даними, для моделювання процесiв,
ЩО ВИЗНаЧаЮТЬ ВИНесення бiогенних елементiв з рiзних за величиною, зокрема
малих водозборiв з метою максим€шьно можливого управлiння цими процесами
ДЛЯ ПОМ'ЯКшеннrI iхнiх небажаних геоекологiчно-економiчних наслiдкiв. Саме
на TaKi аспекти спрямовано дисертацiйну роботу осипова в.в., яку присвячено
КОМП'ЮТеРиЗОВаному факторному математичному моделюванню стоку сполук
НiТРОГеНУ та фосфору з водозборiв малих рiчок, чому тему цiеi роботи можна
вважати вельми акry€IJIъною в царинi гiдрологii й гiдрохiмiт та рацiонаJIьного
використання водних pecypciB.

АКТУальнiсть обраноi здобувачем теми зумовлено й тим, що дисертацiю
ттliльно поеднано з планами науково-дослiдних робiт Украiнського
ГiДрометеорологiчного iнституту (УкрГМI) Державноi служби Украiни з
НаДЗВИЧаЙНИх ситуацiЙ та Нацiональноi академii наук УкраiЪи. Зокрема
ЗДОбУВаЧ брав безпосередню участь у виконаннi держбюджетних НЛ
iнститутУ, rrершоЮ з яких е "Розроблення ГIС-орiснтованоi системи для
прогнозування виносу компонентiв хiмiчного складу поверхневих вод з
водозбоРiв рiчкоВих басейнiв", а другою - "Розробка методологiТ та методiв
оцiнки хiмiчного стану по
стандартiв".

вiдповiдно до свропейських

КиiвOькгrпr, Чrtiiifi nrit,],{.,l l, f l1.1|рц114'1рi l ф л t
iMBHi ifi ir",,я liiаяцдьlн.
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2. Сmупiнь обlрунmованосmi науковuх полонсень, вuсновкiв i
рекоменduцiй, сформульованuх у duсерmацii, 'lхня docmoBipHicmb i наукова
новuзна.

Обгрунтованiсть та достовiрнiсть сформульованих у дисертацiТ
наукових положень, висновкiв i рекомендацiй забезпечуеться, насамперед,
коректно застосованими методами дослiджень, якi охопJIюють традицiйнi
гiдрохiмiчнi та гiдрологiчнi методи отримання й оцiнки середньорiчних,
середньомiсячних i щоденних характеристик водного та хiмiчного стоку рiчки,
та cy{acнi методи комп'ютеризованого математичного моделювання. KpiM тоГо,

достовiрнiсть резулътатiв роботи спричинено :

- використаннjIм iстотних за обсягом i репрезентативних для поставлениХ
завданъ матерiа-пiв багаторiчних спостережень ДСНС УкраТни за параметраМи
водного стоку й, комтrонентами хiмiчного складу р. Головесня, а також
широкого спектра матерiалiв метеорологiчних спостереженъ ПридеснянськоТ
водно-балансовоi станцii;

- коректною оцiнкою чутливостi параметрiв моделювання;

- правомiрним обцрунтуванням невизначеностi модельних розрахункiв;
- перевiреною достатньою валiднiстю застосованих моделей;

- достатнiм, з огляду на обранi завдання, розрiзнюванням використаних
цифрових просторових даних;

логiчним та змiстовно обгрунтованим аналiтичним узагаJIъненням
отриманих модельних результатiв.

Наукова новизна дисертацiйноi роботи Осипова В.В. полягас у отриманнi
ним нових теоретичних i практичних результатiв, заснованих на застосуваннi
комп'ютеризованого факторного математичного моделюваннrI для оцiнки
винесення сполук нiтрогену та фосфору з мzulих водозборiв i мiнiмiзацiТ стоку
цих елементiв. При цьому автором уперше:

- адаптовано комп'ютеризовану математичну моделъ S'tЦАТ для розрахунку
винесення бiогенних елементiв з водозборiв малих рiчок зони мiшаних (хвойно-
широколистяних) лiсiв УкраТни;

обгрунтовано перелiк параметрiв, чутливих до визначення водного та
бiогенного стоку мапих рiчок зазначеноi зони;

- виконано моделювання водного стоку та надходження сполук нiтрогену i

фосфору вiд розосереджених джерел забрулнення зi щоденною деталънiстю;

- змодельовано кiлькiсний факторний зв'язок мiж фiзико-географiчними
характеристиками тестового водозбору, землекористуванням на ньому, водним
стоком та винесеннrIм бiогенних eлeMeHTiB з цього водозбору;

побудовано числову модель циклу нiтрогену для малоi водозбiрноi
територii;

модельно обцрунтовано певнi способи ведення агровиробництва, якi
зменшують винесення споJIук нiтрогену з водозборiв.

3. Значуtцiсmь dослidмсення dля наукu i пракmuкu mu лцляжu йоzо
вuкорuсmання.
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Теоретична значущiсть дисертацii полягае у розвитку автором
методичних пiдходiв до комп'ютеризованого факторного математичного
моделювання, спрямованого на оцiнювання надходження у воднi об'екти
бiогенних елементiв вiд розосереджених джерел забруднення.

.Що складу вирiшених здобувачем теоретичних завдань вiдносяться:

- визначення основних шляхiв надходження бiогенних елементiв iз водним
стоком та аналiз методiв iхньоТ кiлькiсноТ оцiнки;

- аналiз наявних моделей розрахунку стоку бiогенних елементiв, зокрема
оцiнка ikHix переваг та недолiкiв;

дослiдження багаторiчноi циклiчностi водного стоку тестового
водозбору;

- чиселъне оцiнювання впливу основних чинникiв надходження бiогенних
елементiв у воднi об'екти тестового водозбору.

Практична значущiсть дисертацii полягае в адаптацii моделi SWAT для
застосування на територii УкраiЪи, що дозволяе встановлювати щоденнi
кiлькiснi пок.вники водного стоку та винесення сполук нiтрогену та фосфору
на пiдставi наявних метеорологiчних спостережень, фiзико-географiчних
характеристик водозбору та особливостей землекористування на ньому. З
огляду на таке в роботi наведено також практичнi рекомендацii щодо певних
способiв оптимiзацii ведення агровиробництва для зменшення бiогенного
забрулнення водних об'ектiв.

Результати дисертацiйного дослiдження може бути використано для
математичного моделювання водного стоку та проведення кiлькiсних оцiнок
надходження бiогенних елементiв вiд розосереджених джерел забруднення для
водозборiв зони мiшаних лiсiв УкраТни як за наявностi, так i за вiдсутностi
даних монiторингу забруднення вод для пiдготовки планiв управлiння
рiчковими басейнами, а також розробки заходiв iз мiнiмiзацii бiогенного
забруднення та зниження рiвня евтрофiкацii басейнових геосистем.

Певнi здобутки дисертацiйного дослiдження також може бути
впроваджено в навч€шьний процес вищих навчЕlJIьних закладiв природничого
профiлю пiд час викJIаданнrI дисциплiн гiдрологiчно-гiдрохiмiчного
спрямування для пiдготовки бакалаврiв i магiстрiв, а також докторiв фiлософii.

4. Оцiнка змiсmу, сmuJlю mа мовч duсерmацiйноi робоmu, ri
з ав ер шено сmi mа оформлення.

Щисертацiйна робота Осипова В.В. в цiлому с завершеною науковою
працею. Вона складасться з анотацiТ, вступу, б роздiлiв, висновкiв, списку
використаних джерел iз 150 найменувань. Загальний обсяг дисертацiТ становить
182 сторiнки.

У Вступi автором обrрунтовано вибiр теми дослiдження та fi актуальнiсть,
сформульовано мету й завдання, визначено об'ект i описано методи
дослiдження. Наведено iнформацiю щодо HayKoBoi новизни отриманих
результатiв, ikHboT практичноТ значущостi, публiкацiЙ за темою дисертацii Й

особистого внеску автора в роботу.
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У першому розлiлi "Евтрофiкацiя природних вод, методологiя оцiнки та
прогнозування" розглянуто ocHoBHi чинники евтрофiкацii поверхневих вод
сушi, наведено характеристику зосереджених i розосереджених джерел
надходження бiогенних елементiв, визначено ocHoBHi законодавчi засади
запобiгання евтрофiкацii водних об'ектiв.

У лругому роздiлi "Фiзико-математична модель прогнозування винесення
бiогенних елементiв iз сiльськогосшодарських водозборiв SWAT" на пiдставi
порiвняльного аналiзу наявних у cBiTi факторних математичних моделей
бiогенного забруднення виконано обГрунтування вибору моделi SWAT для
моделювання стоку бiогенних елементiв на маJIих водозборах для територiТ
Украiни. Подано характеристику алгоритмiв SWAT моделювання водного
стоку, а також цикJtу нiтрогену та фосфору на водозбiрнiй територii.

У третьому роздiлi "Фiзико-географiчна характеристика дослiджуваного
водозбору та розроблення його цифровоi основи для моделi SWAT" викладено

фiзико-географiчну характеристику району дослiджень та охарактеризовано
вихiднi матерiали.

Наведено загалънi характеристики та данi щодо положення, геологiчноi
будови та рельефу, клiмату й гiдрологiчних умов дослiджуваного (тестового)

рiчкового басейну. Вихiднi матерiали дослiджень охоплюютъ 24 роки
щоденних спостереженъ (1983-1991 рр., 1999-201З рр.) за водним стоком та
метеорологiчними параметрами (опади, температура, вологiсть, сонячна

радiацiя, хмарнiстъ, швидкiсть BiTpy). Викладено методику пiдготовки цифровоi
основи релъефу дослiджуваного басейну та встановленнrI характеристик Грунтiв
та землекористування за номенкJIатурою моделi SWAT.

У четвертому роздiлi "Моделювання гiдрографу стоку р. Головесня!'
обlрунтовано вибiр перiоду моделювання та проведено калiбрування
щоденного водного стоку р. Головесня за розрахунковим аJIгоритмом SWAT.

Проаналiзовано циклiчнiсть водного стоку р. Головесня за допомогою
рiзницевоi iнтегральноТ кривоi, побудованоТ для всього гrерiоду
iнструментаJIьних спостережень, тобто за |932-201З рр. Виявлено один повний
цикл водностi i, вiдповiдно, обТрунтовано вибiр перiод калiбрування та
верифiкацii моделi для фаз збiльшення та зменшення водностi.

За допомогою програми автоматичного калiбрування SWAT-CUP
визначено параметри SWAT, якi е чутливими для моделювання водного стоку у
басейнi р. Головесня. Проведено калiбрування визначених параметрiв за

щоденними пок€вниками витрати водного стоку, i, вiдповiдно, встановлено ixHi
значення для фази збiльшення та зменшення водностi. Побудовано щоденний
моделъний гiдрограф стоку. Обгрунтовано вибiр критерiТв оцiнки якостi
моделювання та продемонстровано, що отриманi результати моделювання
вiдповiдають встановленим свiтовим стандартам.

Показано можливiсть роздiлення гiдрографу стоку за допомогою SWAT на
три його складники (поверхневий, пiдГрунтовий, Грунтовий). Показано, що
змiни в даних натурних спостереженъ за стоком узгоджуються зi змiною
основних параметрiв моделi з огляду на змiст дослiджуваних процесiв.
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У п'ятому роздiлi "Моделювання винесення бiогенних елементiв"
проведено калiбруваннrl та верифiкацiю моделi SWAT для моделювання
винесення бiогенних речовин iз водозбiрноi територii р. Головесня.

Проведено аналiз чутливостi параметрiв моделi нiтрогенного та
фосфорного циклiв. Визначено параметри для подальшого калiбрування моделi,
яке й реалiзовано на ocHoBi спостережень за концентрацiями HiTpaT- та фосфат-
ioHiB у р. Головесня за перiод 1985-1986 рр. Вiдмiчено, що значення параметрiв
збiгаються для багатоводноi та маповодноi фаз. Калiбрування та верифiкацiя
резулътатiв моделювання щодо винесення сполук нiтрогену призвело до
кращих результатiв, нiж щодо споJIук фосфору, BTiM загаJIом значення критерiТв
якостi моделювання вiдповiдали стандартам ефективностi моделювання.

Проаналiзовано зв'язок водного стоку та винесення бiогенних елементiв. В
обох випадках, i щодо нiтрогену, i щодо фосфору, спостерiгасться тiсний
кореляцiЙниЙ зв'язок, ЕLле дещо вiдмiнний за своiм виглядом, що зумовлено
рiзною розчиннiстю сполук з€вначених елементiв. Так, через високу
розчиннiсть нiтрогену Його iони вимиваються порiвняно швидко, HaBiTb при
неЗнаЧНИх опадах, i, вiдповiдно, при незначних витратах стоку, що кiлькiсно
продемонстровано на змодельованому щоденному поеднаному графiку
ВиНесення нiтрогену (N-NOr-) ra водного стоку. На вiдмiну вiд нiтрогену, для
вимивання фосфору необхiдниЙ потужниЙ водниЙ потiк, що зумовлюе пiковi
навантаження винесення фосфору в перiоди весняного водопiлля та сильних
злив.

Шостий роздiл "Моделювання кращих методiв ведення
сiльськогосподарських робiт для зменшення евтрофiкацiТ поверхневих вод"
Присвячено обЦрунтуванню агрохiмiчних приЙомiв для зменшення втрат сполук
бiогенних елементiв пiд час сiльськогосподарсъких робiт i зниження рiвня
евтрофiкацii водойм.

На ocHoBi модельних розрахункiв встановлено, зокрема, що:
- частка мiнеральних азотних добрив у винесеннi HiTpaT-ioHiB для малоТ

рiчки становить близько 40О/о якдля багатоводноТ, так i для маловодноi ф*";
- наразi cTiK сполук нiтрогену на тестовому водозборi значно зменшився.

У вiдносному вимiрi це зменшення досягло 74% порiвняно з 1985 р. i
ЗУМоВЛено, передусiм, зменшенням застосування вiдповiдних добрив через
ikню велику BapTicTb;

- ефективнiсть застосування добрив з нiтрогеном значно зменшуеться за
ВНеСеННЯ ДОЗи ВиЩе |25 кг N-NОз-/га внаслiдок падiння врожаЙностi та
збiльшеннrl втрат добрив;

- роздрiбне внесення добрив з нiтрогеном е найбiльш дiевим механiзмом
зменшеннrI втрат цих добрив з водним стоком;

кУльтивацiя озимоТ пшеницi наЙкраще запобiгас втратам нiтратних
сполук з водним стоком.

Викладенi у роздiлi способи оптимiзацii агровиробництва може бути
рекомендовано до застосування в уразливих до нiтратного забруднення
регiонах.
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.Щисертацiю Осипова В.В. та ii автореферат написано державною мовою з

дотриманням стилю, притаманного науковим публiкацiям. ,Щисертацiю та
автореферат нzIпежним чином оформлено й проiлюстровано необхiдними й
достатнiми за обсягом табличними, графiчними та картографiчними
матерiалами.

5. fuсt<усiйнi полонсення, заува}rcення mа пропозuцit.
Щисертацiйна робота Осипова В.В. мiстить декiлька дискусiйних положень

i викликае певнi зауваження та пропозицiТ, якi наведено далi.
1. У назвi та подекуди в TeKcTi дисертацii застосовусться топонiм "лiсова

зона Украiни". ТакоТ зони в нашiй краiнi немае, а с зона мiшаних (хвойно-
широколистяних) лiсiв i зона широколистяних лiсiв.

2. Незрозумiло на яких органiзацiйно-правових засадах в дисертацiТ
використовувався та адаптувався програмний комплекс SWAT - як програми з
вiдкритим кодом або як вiдкрите чи комерцiйне готове програмне забезпечення
тощо?

3. ,.Щля адаптацiйно-дослiдницьких побудов дисертацii, зважаючи i на iT

тестовий об'скт, було б корисним врахувати i нашi працi з моделювання,
насамперед моно|рафiю "Моделювання басейнових геосистем", де за тестовий
об'ект правитъ басейн ,Щесни. Цю монографiю, як i ще б монографiй,
присвячених моделюванню рiзних геосистем, розмiщено у вiдкритому он-лайн
доступi на сайтi географiчного факультету, чому у здобувача не м€шо
виникнути б нiяких проблем для огляду цих ро.бiт.

4. У роботi використано некоректну класифiкацiю моделей, в результатi
чого, зокрема, до концепту€tлъних вiднесено, наrrриклад, регресiйнi моделi, а
моделi, якi адаптував здобувач, названо "фiзико-математичними" тощо.
Насправдi, якщо скористатися обГрунтованою й наведеною в нашiй працi
"Математичне моделювання в геоекологii" класифiкацiею моделей, то ocHoBHi,
застосованi здобувачем моделi, слiд квалiфiкувати як концептуальнi точно
формалiзованi детермiнованi (або факторнi чи генетичнi) комп'ютеризованi
математичнi моделi.

5. Не зовсiм вдЕtлим е застосування здобувачем TepMiHa "валiдацiя
моделей" щодо зiставлення модельних резулътатiв з реальними даними.
Валiдацiю моделей можна проводити i просто за певними заданими
граничними умовами, а от при зiставленнi з натурними даними доцiльнiше
вживати термiн "верифiкацiя моделей".

6. На с.116 стверджуеться, що "Рiчнi cyMapHi значення, TaKi як
середньорiчна витрата води або шар рiчних опадiв, прагнуть (?) до нормаJIьного
або близького до нього закону розподiлу згiдно з центр€Lльною граничною
теоремою". Таке твердження е вкрай некоректним (д"". нашу працю
"Статистичнi та стохастичнi математичнi методи в географii" i i".). t{e
зумовлено тим, що процеси, в яких е низка домiнантних чинникiв (це, в даному
випадку, стосуеться формування рiчного стоку та опадiв) апрiорi не можуть
вiдповiдати теоретичнiй cxeMi норм.uIъного розподiлу, яка не передбачае такого
домiнування. За таких умов не M€IJIo сенсу й перевiряти на вiдповiднiсть
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норм€tJIъному закону розподirry вибiрки щоденних витрат води (додаток Б), якi
також формуються пiд впливом набору визначальних чинникiв.

7. У п.3.4.3 здобувач, по-перше, ототожнюе термiни
"природокористування" та "землекористування", що не е правомiрним. KpiM
того, BiH вважае за доцiльне застосовувати номенклатуру класiв
землекористування SWAT для Bcici територii УкраiЪи. З цим не можна
погодитись, позаяк класифiкацiя SWAT е вельми методично недоскон€tлою
(наприклад, "мiшанi лiси" можуть стосуватися як лiсового господарства, так i
ПрИроДно-заповiдного фонду як класiв землекористуваннrI, i T.iH.). На нашу
д}мку, краще скористатися i розвивати, з огляду на специфiку Украiни, певнi,
ЗасТосоВнi в европi i cBiTi, класифiкацii не землекористування, а земельних
пОкривiв, н& чому зар€в у бiлъшостi випадкiв i базуеться залучення до
Дослiджень даних дистанцiЙного зондування Землi (д"". детальнiше нашi cTaTTi
в "Гiдрологii, гiдрохiмii та гiдроекологii" за2016 piK тощо).

8. Певнi термiни й визначення дисертацiТ не зовсiм вiдповiдають
вiтчизнянiй, зосiбна й, науковiй термiнологii, найчастiше через безпосереднс
ЗаПОЗичення ik з англiЙськоi мови. Серед них, наприклад, "кодекси кращих
методiв ведення сiльськогосподарських робiт" (можливо "технологii", "технiчнi
Умови"?), "сiльськогос[одарськi практики" (у множинi, можливо "способи
аГРОВиробництва" або "способи вирощування культур" тощо?), "латеральний
cTiK" (очевидно пiдЦрунтовий?). Також подекуди вживаеться застарiлий
ад'ектив "азотний".

9. ВикористаннrI у другому загальному висновку роботи й автореферату
абревiатур (кодiв) 18 модельних параметрiв, а в третьому висновку - абревiатур
(кодiв) 7 параметрiв е нечитабельним i несприйнятливим HaBiTb для читачiв чи
рецензентiв роботи з феномен€шьною пам'яттю.

У цiлому наведенi дискусiйнi rrоложення, що мiстяться у дисертацii,
свiдчатъ про перспективнiстъ подztльших розвiдок за iT тематикою i разом з
Висловленими зауваженнями i виявленими недолiками не зменшують науковоТ i
практичноТ цiнностi отриманих здобувачем результатiв.

6. Повноmш Butulady науковuх полонсень, вuсновкiв i реколленdацiй в
о пу блi ко в ан Llx пр а цях.

Повнота викJIаду наукових положень, висновкiв i рекомендацiй дисертацii
ОСипова В.В. в опублiкованих працях достатня з огляду на встановленi вимоги,
ПОЗаяк здобувачем опублiковано за темою дисертацii 8 наукових праць, серед
яких 4 cTaTTi у фахових наукових виданнях Украiни та 1 стаття в закордонному
НаУкоВоМу перiодичному виданнi iз напрямку дисертацii, а також 3 тез
доповiдей наукових конференцiй.

7. Idенmuчнiсmь змiсmу авmорефераmу i основнсtж полоuсень Duсерmацii.
ЗмiСт автореферату iдентичний змiоry основних положень дисертацii

осипова В.В.
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8. ВiOповidнiсmь dасерmацiii вшпоzам "ПоряdtЕ прuсуdнсення HuyKoBLtx
сmупенiв" mа нормаmuвнuх акmiв МОН Укра'iнu.

Кандидатська дисертацiя Осипова В.В. вiдповiдас вимогам п.п. 9, 11 , |2,IЗ
"Порядку присудження наукових ступенiв", затвердженого постановою
Кабiнету MiHioTpiB Украiни вiд 24.07.2013 р. J\Ъ 567 (зi змiнами, якi BHeceHi
згiдно з Постановами КМУ Jф 656 вiд 19.08.2015 р., Jф 1 159 вiд 30.12.2015 р. та
J\Ъ 567 вtд 27.07.20lб р.) щодо дисертацiйних робiт, якi подаються на здобуття
наукового ступеня кандидата наук, iнших нормативних aKTiB N4OH Украiни та
паспорту спецiалъностi 11.00.07 - гiдрологiя сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя.

9. Заzальнuй вuсновок.
.Щисертацiю Осипова Валерiя Валерiйовича "Моделювання стоку сполук

нiтрогелгу та фосфору з водозборiв м€ших рiчок лiсовоi зони Украiни ("u
прикладi р. Головесня)" присвячено актуальнiй TeMi, ocHoBHi HayKoBi
положення i висновки е обцрунтованими та достовiрними й достатньо
висвiтленi у наукових публiкацiях, а отриманi результати сукупно свiдчать про
вирiшення конкретного наукового завдання з обrрунтування та реалiзацii
принципiв i пiдходiв до математичного моделювання надходження сполук
нiтрогену i фосфору шляхом вiдтворення перебiгу визначаJIъних природно-
антропогенних процесiв на водозборах м€lJIих рiчок, що мас суттеве значення
для удосконаJIенн;I науково-прикладних аспектiв c1..racHoi гiдрологii та
гiдрохiмii з метою геоекологiчно-економiчно збалансованого використання
водних pecypciB.

Щисертацiя с завершеним самостiйним науковим дослiдженням, мiстить
наукову новизну, мае практичне значення, а iI автор Осипов Валерiй
Валерiйович заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата
географiчних наук за спецiальнiстю 11.00.07 - гiдрологiя сушi, воднi ресурси,
гiдрохiмiя.

Офiцiйний опонент -
доктор географiчних наук, професор,
професор кафедри фiзичноТ географii та геоекологiТ
географiчного ф акулътету
Киiвського нацiон€шьного унiверситету
iMeHi Тараса ТТТевченка МОН УкраТни В.М. Само
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