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АНОТАЦІЯ 

Мудра К.В. Основні характеристики водного режиму річок басейну 

Дністра в умовах змін клімату. – 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, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню основних характеристик 

гідрологічного режиму річок басейну Дністра, їх трансформації в умовах змін 

клімату та оцінці тенденцій змін стоку річок досліджуваного басейну на 

майбутнє. Річка Дністер є однією із найбільших річок Східної Європи та, разом 

із Дунаєм, Дніпром і Південним Бугом, належить до великих річок північно-

західної частини Чорного моря. Район басейну річки Дністер розташований на 

території трьох держав – Польщі, України та Молдови. Не дивлячись на те, що 

частка території Польщі в районі річкового басейну Дністра становить всього 

0,3%, басейн відноситься до транскордонних річкових басейнів Європейського 

Союзу.  

Дослідження характеристик гідрологічного режиму річки Дністер та його 

приток здійснювалося на основі даних пунктів гідрометеорологічної мережі 

спостережень України та Молдови. Станом на сьогодні в басейні Дністра 

налічується 83 діючі гідрологічні пости, що ведуть спостереження за стоком. 

Зібрана інформація за весь період спостережень за характерними витратами води 

на гідрологічних постах (г/п) використана в роботі у повному обсязі. 

Метеорологічні дані 15 метеостанцій (річні та місячні суми опадів, а також 

середні річні та середні місячні температури повітря) було використано в рамках 

здійснення оцінки тенденцій змін клімату на майбутнє. 

Попередня оцінка рядів даних спостережень на однорідність проведена з 

використанням статистичних та гідролого-генетичних методів. Підтвердження 
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чи порушення однорідності дає можливість говорити про доцільність 

використання окремих рядів даних у подальших розрахунках.   

Результати перевірки на однорідність рядів характерних витрат води 

показали, що максимально однорідними є ряди спостережень за 

середньорічними (89% оцінених рядів є однорідними) та максимальними 

витратами води (весняне водопілля – 82% рядів, дощові паводки – 87% рядів). 

Ряди спостережень за мінімальними витратами води виявилися менш 

однорідними. Для мінімальних витрат води періоду відкритого русла 

однорідними є 71% оцінених рядів, для мінімальних витрат періоду льодоставу – 

80%.  

Порушення однорідності часто спричинене перервами у багаторічних 

рядах спостережень. У роботі здійснено подовження рядів спостережень за 

середньорічними витратами води за допомогою методу використання річок-

аналогів та з використанням даних про суми атмосферних опадів. У якості 

пунктів-аналогів для гідрологічних постів басейну Дністра було взято суміжні 

пости, які мають необхідні умови для відновлення.  

Цей процес здійснюється з метою зниження середніх квадратичних 

похибок розрахункових значень витрат води. Відновлення здійснено для 

гідрологічних постів Галич, Заліщики, Бендери.  

Всього в рамках досліджень для гідрологічних постів на р.Дністер було 

відновлено дані за 63 роки для середньорічних витрат води, за 27 для 

максимальних та, відповідно за 58 і 59 років, для мінімальних витрат періоду 

відкритого русла та періоду льодоставу. 

За допомогою різницевих інтегральних кривих було проведено аналіз 

багаторічних коливань середньорічного, максимального та мінімального стоку 

води для виявлення закономірностей змін водності на річках басейну. Це дало 

змогу для постів із тривалими періодами спостережень виділити повний цикл 

водності – з 1965 по 1995 рік. Аналіз показав, що на більшості річках басейну 

зараз триває маловодна фаза. Оцінку багаторічних коливань характерних витрат 

води виконано, поділивши всі річки басейну на три частини – правобережні 
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(Карпатські) притоки; лівобережні (Подільські) притоки; та притоки в межах 

Нижнього Дністра.  

В цілому виявлено, що, за виключенням окремих приток, коливання 

середнього, максимального та мінімального стоку більшості річок в басейні 

Дністра мають закономірний коливальний характер, співпадаючи для окремих 

виділених груп приток. 

Кліматичні умови є основним чинником, що впливає на процес 

формування стоку річок досліджуваного басейну. Зміни клімату – процес, який 

на даний час підтверджений багатьма дослідниками в різних частинах світу та 

річкових басейнах. Не є виключенням і басейн Дністра, де з початку 2000-х 

років реалізується низка міжнародних проектів, присвячених змінам клімату та 

їх наслідкам для екосистеми басейну. Певним продовженням таких досліджень є 

виконана нами оцінка тенденцій майбутніх змін кліматичних характеристик 

(кількості атмосферних опадів та температури повітря), а також стокових 

характеристик за допомогою кліматичної моделі REMО. 

У моделі REMO враховано такі важливі фактори впливу на стан 

атмосфери,  як радіаційні та теплові потоки,  орографія,  шорсткість і альбедо 

підстильної поверхні,  що дозволяє припустити коректність та адекватність 

представлення процесів у хмарній тропосфері. Серед гідрологічних параметрів, 

які закладено в моделі, можна вказати наступні: поверхневий, підземний стік, 

загальний (сумарний) стік, просочування (інфільтрація) води у верхній шар 

ґрунту. 

Для того, щоб  підтвердити можливість використання даної кліматичної 

моделі для прогнозування було здійснено її верифікацію. Тестування 

проводилося через порівняння отриманих з використанням моделі результатів з 

даними спостережень гідрологічної мережі за відповідний період (1971-2000 

рр.). Для верифікації було використано дані спостережень по 22 річках-притоках 

Дністра (25 гідрологічних постів) та по самому Дністру (8 гідрологічних постів). 

Обрана мережа гідрологічних постів повністю покриває басейн Дністра та добре 

характеризує умови формування водного стоку річок на всій території басейну. 
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Аналіз показав, що для більшості гідрологічних постів значення модуля 

стоку, отримане за моделлю є нижчим, ніж отримане за даними стаціонарних 

гідрометричних спостережень. Отримане відсоткове відхилення змодельованих 

значень модуля стоку коливається від -5,5% до -16,5%. 

У процесі перевірки достовірності отриманих даних нами запропоновано 

використання калібровочного коефіцієнту для обраних розрахункових інтервалів 

часу (місяців). Для розрахунку калібровочних коефіцієнтів було побудовано 

графіки зв’язку між осередненими по території басейну виміряними та 

змодельованими значеннями модуля стоку для кожного місяця року.  Щоб 

оцінити ступінь зв'язку між даними двох вибірок розраховано коефіцієнти 

кореляції між ними та побудовано рівняння регресії. Використовуючи ці 

рівняння, та знаючи, якими мають бути такі рівняння, нами було розраховано 

калібровочні коефіцієнти.  

 За результатами перевірки справджуваності моделі на незалежному 

періоді (2001-2015 рр.) можна стверджувати, що калібровочний коефіцієнт 

дозволяє зменшити відсоток відхилення змодельованих значень, внаслідок чого 

отримані в моделі REMO значення модуля стоку будуть більш точно відповідати 

дійсності. Здійснення прогнозу стоку на майбутнє неможливе без уявлень про те, 

як зміниться в майбутньому клімат. Зміни на майбутнє кліматичних та стокових 

характеристик визначалися для двох 30-ти річних періодів 2011-2040 рр., 2041-

2070 рр. відносно контрольного періоду – 1971-2000 рр.  

Оцінка тенденцій змін температури та кількості опадів в майбутньому 

здійснена за даними 15 метеостанцій. Отримані нами результати засвідчують 

тенденцію до зростання температури повітря та зменшення кількості опадів в 

межах басейну впродовж обох прогнозних періодів. Така ситуація вплине на 

умови формування стоку річок басейну Дністра.  

Аналогічні тенденції змін клімату було описано в інших працях науковців, 

які користувалися як моделлю  REMO, так і іншими моделями для оцінювання 

майбутніх змін водного режиму річок України.   
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Здійснений за 30-ти річними періодами прогноз стоку показав, що в 

перший прогнозний період (2011-2040 рр.) відбудеться зменшення стоку (у 

порівнянні із контрольним періодом 1971-2000 рр.) в середньому для басейну 

Дністра на 0,47 л·с/км2 (5,2%); в другий період (2041-2070 рр.) очікується 

зменшення стоку на 0,62 л·с/км2 (6,1%). Якщо говорити про внутрішньорічний 

розподіл прогнозного стоку, то його збільшення буде характерним для весняного 

сезону (березень та квітень). На осінній та початок зимового сезонів (жовтень – 

грудень) припадатиме максимальне зменшення величини стоку.  

В рамках досліджень змін стоку річок басейну Дністра на майбутнє 

проаналізовано вплив Дністровських водосховищ на стан характеристик 

гідрологічного режиму Дністра за двома періодами: 1951-1980 рр. – до 

будівництва греблі Дністровської ГЕС; 1990-2015 рр. – період її експлуатації. 

Виявлено, що вплив водосховищ (за даними г/п Могилів-Подільський і Бендери) 

проявляється в зменшенні максимальних весняних витрат води (крім травня 

місяця, коли здійснюється екологічний попуск) і збільшенні меженних витрат 

літньо-осінньої межені. Для мінімального середньомісячного стоку величина 

зростання становить 35-42%. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що оцінку  

циклічності коливань характеристик стоку річок здійснено за басейновим 

принципом – використовувалися дані спостережень на гідрологічних постах 

України та Молдови. Проведено аналіз впливу Дністровських водосховищ на 

гідрологічні характеристики Середнього та Нижнього Дністра.  

Здійснено перевірку точності отриманих тенденцій змін стоку річок 

басейну за чисельною кліматичною моделлю REMO. Для уточнення отриманих 

за  моделлю REMO характеристик стоку на майбутнє розроблено калібровочні 

коефіцієнти, які показують, на яку величину треба змінити змодельоване 

значення модуля стоку; також визначено просторовий розподіл стокових та 

кліматичних характеристик в межах басейну Дністра на період до 2070 р. 
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Отримані результати можна використовувати при розробці стратегії 

використання та розподілу водних ресурсів в басейні, адже Дністер є головним 

джерелом водних ресурсів для населення Молдови та деяких міст України.  

Ключові слова: річковий басейн, водний режим, річковий стік, коливання 

стоку, циклічність, кліматична модель, верифікація, оцінка тенденцій. 

 

ANNOTATION 

Mudra K. The main characteristics of the hydrological regime of the Dniester 

basin rivers under the climate change conditions. - Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of the candidate of geographical sciences in specialty 

11.00.07 "Inland Hydrology, Water Resources, Hydrochemistry". – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the basic characteristics of the 

hydrological regime of the Dniester River basin rivers, their transformation in the 

conditions of climate change and the estimation of the river runoff changes for the 

future. The Dniester River is one of the largest rivers in Eastern Europe and with the 

Danube, Dnieper and Southern Bug, belongs to the large rivers of the northwestern 

Black Sea basin. The Dniester River basin is located on the territory of three states - 

Poland, Ukraine and Moldova. Despite the fact that the share of Polish territory in the 

Dniester River basin is only 0.3%, the basin belongs to the transboundary European 

Union river basins. 

The study of the hydrological regime characteristics of the Dniester River and 

its tributaries was carried out basis on the data from the hydrometeorological 

observation points in Ukraine and Moldova. Today, there are 83 active hydrological 

stations in the Dniester River basin that monitor the runoff. The collected information 

of the water flow characteristic for the whole observation period at the hydrological 

stations (h/s) was used in the work in full. Meteorological data from 15 meteorological 
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stations (annual and monthly precipitation, as well as average annual and average 

monthly air temperatures) were used to estimate future climate change trends. 

The preliminary estimation of the observations series on homogeneity was 

performed using statistical and hydrologic-genetic methods. Confirmation or violation 

of homogeneity makes it possible to speak about the feasibility of using separate data 

series in further calculations.  

The results of verification of the homogeneity of water discharge characteristic 

showed that the most homogeneous are the observations series on the average (89% of 

the estimated series are homogeneous) and the maximum water discharge (spring high 

water period - 82% of the series, rain floods - 87% of the series). The observations 

series of minimum water discharge were less homogeneity. 71% of the estimated data 

series are homogeneous for the minimum water discharge in summer period, 80% for 

the minimum water discharge in winter (ice) period.   

Disruption of homogeneity is often caused by interruptions in many years of 

observations. In dissertation was carried out extends the observations series of the 

average annual water discahge by using the method of analog rivers and using the data 

on precipitation amounts. As the analogous points for the hydrological stations of the 

Dniester River basin were taken adjacent stations, which have the necessary conditions 

for recovery. 

This process is carried out in order to reduce the mean square errors of the 

calculated values of water discharge. Recovery was carried out for hydrological station 

Galych, Zalishchyky, Bendery. 

In total, for hydrological station in the Dniester River basin have been restored 

surveys for 63 years for average annual water discharge, for 27 for maximum and, 

respectively, for 58 and 59 years, for minimum water discharge of summer and winter 

period. 

Using the differential integral curves, the analysis of long-term fluctuations of 

the average, maximum and minimum water runoff was performed to identify patterns 

of changes in water flow on the rivers of Dniester River basin. This made it possible 

for station with long observation periods to allocate a complete water cycle from 1965 
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to 1995. The analysis showed that on most rivers in the basin are now low water phase. 

Estimation of long-term fluctuations of characteristic water discharge was made by 

dividing all rivers of the basin into three parts - right-bank (Carpathian) tributaries; left 

bank (Podilsky) tributaries; and tributaries within the Lower Dniester. 

On the whole, it has been found that, with the exception of individual tributaries, 

the fluctuations of the average, maximum and minimum runoff of most rivers in the 

Dniester River basin have a regular oscillatory nature, coinciding for the individual 

selected tributary groups. 

Climatic conditions are the main factor influencing the process of river runoff 

formation in the studied river basin. Climate change is a process that is currently 

validated by many researchers in different parts of the world and in river basins. The 

Dniester River basin, where a number of international projects about climate change 

and their effects on the basin ecosystem have been implemented since the beginning of 

the 2000s, is no exception. A certain continuation of such studies is our assessment of 

trends in future changes in climatic characteristics (precipitation and air temperature), 

as well as runoff characteristics using the REMO climate model. 

The REMO model takes into account such important factors as the influence of 

the atmosphere, such as radiation and heat fluxes, orography, roughness and albedo of 

the underlying surface, which suggests the correctness and adequacy of the 

representation of processes in the cloud troposphere. The hydrological parameters 

included in the model are following: surface runoff, subsurface runoff, total runoff, 

leakage (infiltration) of water into the topsoil. 

In order to confirm the ability of this climate model to be used for forecasting, it 

has been verified. Testing was performed by comparing the results obtained using the 

model with the observations of the hydrological network for the relevant period (1971-

2000). Observation data from 22 rivers-tributaries of the Dniester River basin (25 

hydrological stations) and the Dniester itself (8 hydrological stations) were used for 

verification. The selected network of hydrological stations completely covers the 

Dniester River basin and characterizes well the conditions of water runoff formation 

throughout the basin. 
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The analysis showed that for most hydrological stations, the runoff module 

value obtained by the model is lower than that obtained from the stationary 

hydrometric observations. The percentage deviation of the simulated values of the 

runoff module ranges from -5.5% to -16.5%. 

In the process of verifying the reliability of the received data, we are proposed to 

use the calibration factor for the selected estimated time intervals (months). To 

calculate the calibration coefficients, graphs were drawn of the relationship between 

the basin-averaged measured and modeled runoff values for each month of the year. 

To estimate the degree of correlation between the data of the two samples, the 

correlation coefficients between them were calculated and a regression equation was 

constructed. Using these equations, and knowing what those equations should be, we 

calculated calibration coefficients. 

Based on the validation of the model for the independent period (2001-2015), it 

can be stated that the calibration factor allows to reduce the percentage deviation of the 

simulated values, resulting in more accurate values of the runoff module obtained in 

the REMO model. It is impossible to make a runoff forecast without an idea of how 

the climate will change in the future. Changes in the future climate and stock 

characteristics were determined for the two 30-year periods: 2011-2040, 2041-2070 

relative to the control period – 1971-2000. 

Future trends in temperature and rainfall are estimated from 15 weather stations. 

The results obtained indicate a tendency for an increase in air temperature and a 

decrease in rainfall within the basin over both forecast periods. This situation will 

affect the conditions of runoff formation in the Dniester River  basin. 

Similar trends in climate change have been described in other studies by 

scientists who have used both the REMO model and other models to assess future 

changes in the water regime of Ukrainian rivers. 

The 30-year runoff forecast showed that in the first forecast period (2011-2040) 

there would be a decrease in runoff (compared to the control period 1971-2000) by an 

average of 0.47 l·s/km2 for the Dniester River basin. (5.2%); in the second period 

(2041-2070), the flow rate is expected to decrease by 0.62 l·s/km2 (6.1%). If we talk 
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about the intra-annual distribution of forecast runoff, its increase will be characteristic 

of the spring season (March and April). In the autumn and the beginning of the winter 

seasons (October - December) there will be a maximum decrease in the magnitude of 

runoff.  

Within the framework of studies of flow changes in the Dniester River basin, the 

influence of the Dniester reservoirs on the state of characteristics of the hydrological 

regime of the Dniester over two periods was analyzed for the future: 1951-1980 - 

before the construction of the Dniester hydroelectric dam; 1990-2015 - the period of 

its operation. It is revealed that the influence of reservoirs (according to the data of 

Mogyliv-Podilskyi and Bendery) shows a decrease in the maximum spring water 

discharge (except for the month of May, when the ecological release is carried out) 

and an increase in the minimum water discharge in summer-autumn period. For the 

minimum average monthly runoff, the growth rate is 35-42%. 

The scientific novelty of the obtained results is that the assessment of cyclic 

fluctuations in the characteristics of the river runoff was made by the basin principle - 

the observation data at the hydrological stations of Ukraine and Moldova were used. 

The influence of the Dniester reservoirs on the hydrological characteristics of the 

Middle and Lower Dniester is analyzed. 

The accuracy of the obtained trends of changes in the flow of the Dniester River 

basin rivers according to the numerical climate model REMO has been verified. For 

the purpose of refining the runoff characteristics obtained by the REMO model, 

calibration coefficients have been developed for the future, showing how much the 

simulated runoff of the runoff module should be changed; the spatial distribution of 

runoff and climate characteristics within the Dniester basin for the period up to 2070 is 

also determined. 

The results obtained can be used to develop a strategy for the use and 

distribution of water resources in the basin, as the Dniester is the main source of water 

resources for the population in Moldova and some cities in Ukraine. 

Key words: river basin, hydrological regime, river runoff, flow fluctuations, 

cyclicity, climatic model, verification, assessment of trends. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження.  Питання впливу змін клімату 

на гідрологічний режим водних об’єктів досліджувалося багатьма вченими в 

усьому світі. На сьогодні опубліковано чисельні результати досліджень, які 

підтверджують достовірність висновків про те, що зміни клімату впливають на 

характеристики гідрологічного режиму, водний баланс, водні ресурси та стік в 

межах окремих річкових басейнів чи країн світу [3, 11, 19, 37, 40, 46, 48, 56, 128].  

Зі збільшенням кількості населення, розвитком економіки та зростанням 

рівня урбанізації, водні ресурси стають однією із важливих складових 

економічного та соціального розвитку країн. В басейні Дністра, який 

характеризується формуванням регулярних дощових паводків, що завдають 

руйнівних наслідків економіці трьох країн – Польщі, України та Молдови, до 

пріоритетних відносяться проблеми змін водного режиму, передусім 

характеристик максимального та мінімального стоку, а також наслідки впливу 

змін клімату для забезпечення водопостачання населення [3, 7, 35, 46, 76, 101]. 

Передбачити кількість води, яка буде доступною в межах басейну у 

майбутньому – важливе питання дослідників сьогодення, адже забезпеченість 

водними ресурсами відіграє лімітуючу роль для населення, багатьох галузей 

економіки та екосистем [79].  

У випадку басейну Дністра не потрібно забувати про те, що цей басейн є 

транскордонним – частково включає територію трьох країн. Це значить, що будь 

які зміни чи ризики, до яких можуть привести зміни клімату, будуть впливати 

однаково на всі країни басейну, що вимагає злагодженого координування, 

розробки та впровадження адаптаційних заходів.  

Підготовка водного сектору до функціонування з урахуванням змін 

клімату, удосконалення попередніх та створення нових методик і підходів до 

прогнозування змін стоку залишається одним із актуальних напрямків 

досліджень гідрології сьогодення. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження основних характеристик водного режиму річок басейну Дністра в 

умовах змін клімату. Для досягнення поставленої мети автором вирішувались 

наступні завдання: 

 проведення аналізу попередніх досліджень з вказаної проблематики;  

 вивчення основних природних і антропогенних чинників та умов 

формування стоку у досліджуваному басейні;  

 відновлення пропусків у рядах багаторічних спостережень за стоком на 

гідрологічних постах басейну;  

 оцінка однорідності рядів спостережень за стоком на гідрологічних постах 

у басейні Дністра різними методами; 

 аналіз циклічності коливань стокових характеристик річок басейну; 

 оцінка впливу Дністровських водосховищ на водний режим Середнього та 

Нижнього Дністра; 

 оцінка тенденцій змін стоку річок басейну на майбутній період (2011 – 

2070 рр.) із застосуванням моделі REMO. 

 перевірка справджуваності оцінки тенденцій стокових характеристик за 

обраною кліматичною моделлю REMO. 

Об’єктом дослідження є річки басейну Дністра. Предметом дослідження 

є водний режим річок басейну Дністра, просторовий та часовий розподіл його 

основних характеристик.  

Методи дослідження. У роботі використано статистичні та гідролого-

генетичні методи для оцінки порушень стаціонарності і однорідності 

характеристик водного стоку річок басейну та для аналізу циклічних 

багаторічних коливань стоку. Оцінку тенденцій майбутніх змін стоку води в 

басейні Дністра здійснено на основі використання регіональної моделі клімату 

REMO. Для просторового представлення результатів прогнозування застосовано 

геоінформаційні системи (програмне забезпечення ArcGis). В роботі 

використано матеріали режимних спостережень на гідрологічних постах 
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гідрометеорологічних служб України та Молдови, дані кліматичної моделі 

REMO. 

Наукова новизна отриманих результатів. Новизна отриманих 

результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

- оцінено багаторічні коливання характеристик стоку річок всього басейну 

Дністра, включаючи закордонну його частину; 

- проведено аналіз впливу Дністровських водосховищ на гідрологічні 

характеристики Середнього та Нижнього Дністра; 

- здійснено перевірку точності прогнозування стоку річок басейну за чисельною 

кліматичною моделлю REMO; 

- розроблено поправочні коефіцієнти для уточнення прогнозних характеристик 

за моделлю REMO; 

- визначено просторовий розподіл стокових та кліматичних характеристик в 

межах басейну на період до 2070 р. 

Удосконалено: 

 методи оцінки впливу зарегульованості стоку на характеристики водного 

режиму річок; 

 методи оцінки майбутніх тенденцій змін стокових характеристик, 

обумовлених змінами клімату. 

Отримали подальший розвиток: 

 оцінки впливу кліматичних змін на характеристики водного режиму річок; 

 басейновий підхід до оцінки гідрологічних характеристик. 

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 

83 гідрологічних постів, розміщених в басейні Дністра (18 з них - гідрологічні 

пости, розташовані на території Молдови). Весь масив зібраних даних 

проаналізовано на предмет однорідності та стаціонарності в рядах спостережень, 

пропуски в даних відновлено за рахунок використання методу постів-аналогів. 
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Для кожного із гідрологічних постів побудовано графіки коливань стокових 

характеристик за багаторічний період. Здійснено верифікацію регіональної 

кліматичної моделі  REMO з метою можливості її використання для прогнозу 

стоку в майбутньому, також запропоновано поправочний коефіцієнт для 

зазначеної моделі. Оцінено тенденції змін стоку в басейні Дністра на майбутній 

період. Просторово представлено спрогнозовані зміни стоку у вигляді карт 

модулів стоку. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати проведеної в рамках 

дисертаційного дослідження роботи представлено на ХІІІ Міжнародній науковій 

міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна», м.Київ (2015 р.); на науково-практичних конференціях в 

Українському гідрометеорологічному інституті – м.Київ (Всеукраїнській 

конференції молодих вчених «Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в 

контексті екологічних викликів сьогодення» (2016 р.) та VII Всеукраїнській 

науковій конференції «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології» (2018р.); 

на науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» – м.Київ 

(2016 р.); на V та VI Всеукраїнському з’їздах екологів у м.Вінниця (2015, 2017 

рр.) та на III міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених 

«Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. 

Одеса, 2018 р.). 

Зв'язок із науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає науковим напрямкам досліджень кафедри 

гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Окремі положення дисертації знайшли відображення у заключних звітах з 

наступних науково-дослідних робіт: держбюджетної теми 18БП050-01 

«Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок 

України в умовах кліматичних змін» (№ д. р. 0118U001098, 2018 р.) та 

госпдоговірних тем: 16ДП050-01 «Розробка рекомендацій з розрахунку 
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водогосподарського балансу (на прикладі суббасейну Прип’яті» (№ д. р. 

0116U002824, 2016 р.), 17ДП050-01 «Систематизація природних та 

антропогенних факторів для визначення складових водогосподарського балансу 

української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну 

річки Десна» (№ д. р. 0117U002909, 2017 р.), 18ДП050-01 «Систематизація 

природних та антропогенних чинників для визначення складових 

водогосподарського балансу суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра 

та басейну річок Причорномор’я» (№ д. р. 0118U000709, 2018 р.); а також  у звіті 

міжнародного проекту ОБСЄ (у співпраці з Програмою розвитку ООН та 

Європейською економічною комісією ООН) «Сприяння транскордонному 

співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні 

річки Дністер» (2017-2019 рр.) 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

можуть бути використані при здійсненні робіт з метою будівництва 

гідротехнічних споруд у межах досліджуваного басейну. Враховуючи те, що 

басейн Дністра – паводконебезпечний район, застосування отриманих 

результатів можливе також і для розробки комплексу протипаводкових заходів. 

Отримані результати прогнозування стоку на майбутній період можна 

використати при розробці Плану управління районом річкового басейну Дністра. 

Знання щодо особливостей характеристик стоку в умовах змін клімату є 

необхідним при здійсненні моніторингу вод.  

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 13 наукових працях: в 1 

монографії (у співавторстві), 4 статтях (у т.ч. 2 одноосібних) у фахових наукових 

виданнях, рекомендованих МОН України, 1 статті у наукових періодичних 

виданнях інших держав із напрямку дисертації та 7 публікаціях у матеріалах 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел (148 найменувань) і 

містить 170 сторінок основного змісту, 67 рисунків, 30 таблиць. Загальний обсяг 

дисертації – 259 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ 

ВОДНОГО РЕЖИМУ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІСТРА  

В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

1.1. Ретроспективний аналіз вивчення басейну Дністра  

Дністер з давніх часів використовувався як транспортна артерія для 

сполучення Галичини з Молдовою та Причорномор’ям. Саме потреби 

судноплавства обумовили проведення перших гідрографічних досліджень на 

Дністрі та складання його гідрографічної карти (друга половина XVIII сторіччя), 

а також початок (у середині XIX сторіччя) регулярних спостережень за рівнями 

води [84]. Наприкінці XIX сторіччя розпочинаються регулярні спостереження за 

стоком Дністра та його приток.  

Вперше комплексну і детальну гідрологічну характеристику басейну р. 

Дністер представлено А.П. Доманицьким [42]. Характеристики водоносності 

річок басейну Дністра надано в роботі «Водные ресурсы реки Днестр» [16]. В 

даній праці досліджено параметри річного стоку річки, внутрішньорічний 

розподіл стоку за сезонами і місяцями, надано аналіз даних спостережень за 

рівнями води та результатів розрахунку стоку. Для розрахунків використано 

матеріали по 39 пунктах спостережень в басейні Дністра. Систематизовані 

відомості про характеристики водності річок басейну Дністра по сезонах, а 

також гідрологічні і метеорологічні відомості подано в книзі Г.І. Швеця 

«Характеристики водности рек Украины» [106]. В цій же праці на підставі 

матеріалів регулярних гідрологічних спостережень і виявлених нових даних, які 

охоплюють майже тисячолітній період, утворено унікальні за тривалістю ряди 

гідрологічних відомостей, визначено основні характеристики стоку Дністра, їх 

повторюваності, закономірності змін. 
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На сьогоднішній день найбільш ґрунтовну характеристику гідрологічного 

режиму басейну р. Дністер наведено в «Ресурсах поверхностных вод СССР. 

Украина и Молдавия. 1969. Т.6. Вып.1» [86]. Г.І. Швебс та М.І. Ігошин в книзі 

«Каталог річок і водойм України» надають відомості про найголовніші 

гідрографічні характеристики річок за основними басейнами України [103]. 

Ними розглядається гідрографічна мережа басейну Дністра та дані по 

Дністровському водосховищу, як одному із найбільших в Україні.  

Основні гідрографічні характеристики річок басейну Дністра, розраховані 

для створів гідрологічних постів, представлено у довіднику «Гідрографічні 

характеристики річкових басейнів Європейської території СРСР» (1971) [22]. 

«Альбом гидрографических характеристик речных бассейнов европейской 

территории СССР» з достатньою повнотою надає дані про лісистість та деякі 

інші гідрографічні характеристики річкових басейнів (в тому числі Дністра) за 

гідрометричними створами опорної гідрологічної мережі Гідрометслужби (1955) 

[1]. 

Особливості гідрологічного режиму Дністра розглядаються в статті В.Н. 

Веріної, В.Є. Прока [10]. Вони дослідили особливості змін середньорічних та 

середньомісячних багаторічних витрат води р. Дністер, розглядаючи ділянку від 

м.Галича до м.Бендери, використавши дані за період 1887-1963 рр. Проведений 

аналіз дозволив виявити деякі закономірності, зокрема коливань його 

середньорічних витрат води відповідності коливанням річних сум опадів. 

Автори зазначають, що якщо відкинути умовно додаткові впливи 

антропогенного характеру, то значне зменшення опадів у верхній частині 

басейну призводить до зменшення витрат води, особливо середньомеженних. 

Природні процеси мають переважне значення у формуванні витрат води (при 

формуванні витрат води антропогенні фактори накладаються на природні 

процеси, які мають головне значення у формуванні витрат води). 

В роботі В.І. Вишневського і О.О. Косовця [15] міститься табличний 

матеріал за деякими пунктами спостережень на річках басейну Дністра, який 

стосується даних про характерні рівні та витрати води до 2000 р. включно. В.І. 
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Вишневський у праці «Річки та водойми України. Стан і використання» [14] 

досліджує стокові характеристики Дністра: в роботі розглядаються 

середньобагаторічний стік, його просторово-часова динаміка, особливості 

внутрішньорічного розподілу стоку за даними гідрологічного посту с.Заліщики 

(1970-1997 рр.), максимальний та мінімальний стік річки. 

Вивченням багаторічних коливань характеристик сезонного стоку та 

максимальних витрат води дощових паводків в басейні Дністра займався М.М. 

Сусідко [93-95]. Ним виявлено відповідність у водності р. Дністер та його 

карпатських приток. Прояв циклічності з чітко вираженим 7-річним 

компонентом спостерігається в коливаннях характеристик максимальних витрат 

теплого періоду. 7-річна циклічність у стоці холодного періоду відсутня. 

Структура багаторічних коливань річного стоку склалась в результаті 

інтерференції циклів холодного і теплого періодів.  

Прогнозом весняного стоку річок басейну Дністра займався А.В. Щербак 

[110]. Автор також досліджував особливості коливання та норму річного стоку 

Дністра [108]. Н.І. Кононенко досліджував гідрогеологічні та геоморфологічні 

умови формування річного стоку річок басейну Дністра [53, 54]. Із всього 

комплексу фізико-географічних факторів, що визначають різні умови 

формування річного стоку автором виділено в гірській частині - рельєф, у 

рівнинній - геологію та гідрогеологію, яким поряд з кліматичними факторами 

належить провідна роль у формуванні річного стоку річок басейну Дністра. 

Особливості формування стоку із закарстованих водозборів приток Дністра 

вивчав Н.І. Дрозд [43]. Автором виявлено вплив закарстованості та 

тріщинуватості залягаючих на вододілах та вкритих річковими долинами порід 

як на стік поверхневих вод у рівнинній частині водозбору Дністра, так і на 

режим цього стоку. Вивченням особливостей внутрішньорічного розподілу 

стоку води та наносів лівобережних приток Дністра займався В.В. Гребінь [35-

37]. Проведений автором аналіз характеру внутрішньорічного розподілу стоку та 

його сучасних змін виявив початок сучасного періоду змін гідрологічного 

режиму, який припадає на 1982-1983 рр. Виявлено чітку тенденцію 
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вирівнювання внутрішньорічного розподілу стоку води на річках 

досліджуваного регіону, яка проявляється у зменшенні частки весняного стоку 

та зростанні частки інших сезонів, особливо літнього (до 5,1%). 

Щодо антропогенного впливу на гідрологічний режим річки, то слід 

відзначити вже зазначену працю В.І. Вишневського [14]. Автор досліджує 

водогосподарське використання річки Дністер, зокрема для потреб 

гідроенергетики. Значну увагу присвячено впливу Дністровського гідровузла на 

екосистему та стан нижньої частини Дністра, а саме на термічний режим річки. 

Відзначено істотне пониження температури води порівняно з природними 

умовами. Разом з тим, створення Дністровського водосховища значно зменшило 

стік наносів у його нижньому б’єфі. Важливим питанням є проведення 

екологічних попусків на річці, які на думку автора доцільно здійснювати 

щорічно. Л.Б. Коваленко досліджено та виявлено, що господарська діяльність у 

верхів‘ях Дністра (руслові кар‘єри, обвалування русла, інтенсивна оранка і т.д.) 

має значний вплив на стік наносів біля м. Заліщики, а нижче Дубоссарського 

водосховища відбувається різке зниження максимальних витрат стоку наносів. 

Основний вплив напівзагат, струмененаправляючих дамб на розподіл витрат 

води відчутно у меженний період [52].  

Впливу господарської діяльності на стік Дністра присвячено праці А.І. 

Шерешевського і В.А. Войцехович [108].  

Особливості формування поздовжніх профілів річок басейну Дністра та 

напрямки розвитку руслових деформацій представлені в роботах О.Г. 

Ободовського, З.В. Розлача [73]. Автори оцінювали динаміку процесів 

руслоформування правих та лівих приток басейну Дністра в межах України на 

основі аналізу поздовжніх профілів річок басейну, вибраних за різні періоди 

спостережень. У роботі З.В. Розлача [89] встановлено, що основними 

природними чинниками які обумовлюють прояв та інтенсивність руслових 

процесів взагалі та вертикальних руслових деформацій зокрема є 

характеристики максимального стоку води та наносів. Дослідження показали, 

що для карпатської частини басейну характерним є значна кількість паводків 
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протягом року за рахунок випадіння короткочасних та інтенсивних опадів у 

теплий період року, для лівобережних приток – наявність весняного водопілля, 

яке є результатом танення снігу.  

Поряд з дослідженням кількісних характеристик водних ресурсів, особлива 

увага приділяється вивченню якісного складу поверхневих вод. Вивченню 

хімічного складу води річки Дністер присвячено цілу низку робіт. На відміну від 

гідрологічних спостережень, систематичні спостереження за гідрохімічним 

режимом Дністра та його приток почалися значно пізніше. Окремі дані вміщено 

в працях 50-60-х років XX ст. [21]. 

Хімічний склад води р. Дністер за головними іонами охарактеризований в 

«Ресурсах поверхностных вод СССР. Украина и Молдавия. 1969, Т. 6. Вып. 1» 

[86]. У роботах вчених Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Л.М. Горєва, В.І. Пелешенка і В.К. Хільчевського [32, 33, 77], 

присвячених дослідженню хімічного складу річкових вод України в цілому, 

наводиться діапазон середніх багаторічних даних про хімічний склад води р. 

Дністер. 

Хімічний склад води р. Дністер досліджували Л.В. Шевцова, К.А. Алієв, 

О.А. Кузько. Результати досліджень наведені в їх спільній праці «Экологическое 

состояние реки Днестр» [107]. В роботі наведено дані про хімічний склад води та 

вміст важких металів у воді і донних відкладах р. Дністер, отримані в ході 

експедиційних досліджень від витоку річки до Дністровського лиману у серпні-

вересні 1995 р. В.І. Осадчий у роботі «Основні тенденції формування хімічного 

складу поверхневих вод України у 1995-1999 рр.» проводить аналіз хімічного 

складу води за басейновим принципом розглядаючи і територію басейну Дністра 

[75].  

Умови формування гідрохімічного режиму річок басейну Верхнього 

Дністра охарактеризовано у роботі Т.В. Боднарчук [7]. Автор розглядає хімічний 

склад води річок гірської частини басейну Дністра (розташованої в межах 

Львівської області) та вплив комплексу природних і антропогенних факторів на 

формування хімічного складу води басейну р. Дністер.  
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Г.Г. Бевза у своїх працях і публікаціях розглядає хімічний склад та 

особливості гідрохімічного режиму р. Дністер, найбільш повно висвітлюючи 

середню та нижню його частини [4, 5, 72]. 

М. Ромась та О.Г. Лисиченко у своїй роботі [88], присвяченій дослідженню 

гідрохімічної обстановки у поверхневих водах та вплив на неї водосховищ 

Дністровських ГЕС та ГАЕС, зробили аналіз даних гідрохімічних спостережень 

за період 1991-2005 рр. в зоні будівництва Дністровських ГЕС і ГАЕС та 

виявили вплив Дністровського водосховища на процеси формування якості води 

р. Дністер. Автори статті стверджують, що створення водосховищ 

Дністровських ГЕС і ГАЕС в цілому позитивно вплинуло на процеси 

формування якості води р. Дністер. 

 

1.2. Попередні дослідження впливу змін клімату на водні ресурси 

басейну 

  

Наприкінці другої половини XX сторіччя дослідження клімату Землі 

набули особливої актуальності. У першу чергу це пов’язано з передбачуваним 

посиленням парникового ефекту й відповідно з підвищенням глобальної 

температури повітря. Свідченням особливого інтересу до глобального 

потепління і його наслідків стало прийняття в червні 1992 року Рамкової 

конвенції по зміні клімату (Ріо-де-Жанейро), яка була ратифікована Україною, 

що взяла на себе певні зобов’язання, у тому числі: підвищувати ефективність і 

інтенсивність наукових досліджень із питань глобальних і регіональних змін 

клімату, а також питань оцінки екологічних і соціально-економічних наслідків 

глобального потепління [76].  

Питання впливу змін клімату досліджувалося багатьма вченими в усьому 

світі. На сьогоднішній день існує доволі значна кількість досліджень, які 

підтверджують достовірність твердження про те, що зміни клімату впливають на 

характеристики гідрологічного режиму, водний баланс, водні ресурси та стік 

окремих річок чи країн [33, 65].  



27 
 

 

 

Поштовхом до активізації досліджень змін клімату в межах басейну 

Дністра та їх впливу на водний режим річки стало проходження катастрофічного 

дощового паводку 2008 р. Зупинимося детальніше на тих роботах, де 

аналізуються зміни клімату в межах басейну та їх наслідки для водного режиму 

річок. 

Однією з перших слід назвати статтю В.Гребеня [35], присвячену 

сучасним змінам внутрішньорічного розподілу стоку води та завислих наносів 

лівобережних приток Дністра та опубліковану в 2005 році. Автор зазначає, що 

зміни складових водно-теплового балансу, що є наслідком кліматичних змін на 

території басейну, обумовили вирівнювання внутрішньорічного розподілу стоку 

води та наносів подільських приток Дністра, що проявляється у зменшенні 

частки стоку весняного сезону (одночасно із зменшенням максимальних витрат 

весняного водопілля) при збільшенні частки стоку інших сезонів року, що 

супроводжується зростанням величин мінімального стоку.  

В травні 2010 р. в рамках міжнародного проекту «Транскордонне 

співробітництво та стійке управління в басейні р. Дністер: Фаза ІІІ – реалізація 

Програми дій» (скорочено – «Дністер - ІІІ») розпочався пілотний проект 

«Зниження уразливості до екстремальних паводків та змін клімату в басейні 

Дністра», що виконувався впродовж 2010 – 2014 рр. При виконанні завдань 

проекту спеціалістами Українського гідрометеорологічного інституту 

(С.Краковська та В.Балабух) було здійснено аналіз змін клімату в басейні 

Дністра за період 1991-2010 рр. по відношенню до періоду 1961-1990 рр. (так 

званої «кліматичної норми») та зроблено прогноз таких змін на 2021-2050 рр. на 

основі проекцій регіональних кліматичних моделей. В якості базового періоду 

для верифікації модельних розрахунків та оцінки можливих кліматичних змін в 

басейні обрано період 1971-2000 рр. [115].  

Зазначений проект заклав основу для подальшої діяльності в басейні з 

метою адаптації до змін клімату. Матеріали досліджень та публікації проекту 

широко використовувалися при виконанні наступного проекту «Зміни клімату та 

безпека в басейні Дністра» (2013-2016 рр.) та проекту «Сприяння 
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транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними 

ресурсами в басейні річки Дністер», який реалізовується з 2017 року.  

Дослідження кліматичних змін в басейні Дністра та їх впливу на 

гідрологічний режим річок басейну проводяться і на території Молдови. 

Результати останніх досліджень знайшли своє відображення у колективній 

монографії Р. Коробова, І.Тромбицького та ін. [101]. Авторами надано досить 

детальну характеристику сучасного (за період 1981 – 2010 рр.) клімату 

молдовської частини басейну Дністра. Відзначено зростання за цей період 

середньої річної температури повітря в межах зазначеної території. На відміну 

від температури повітря, автори не відзначають статистично значимих змін  в 

режимі випадіння атмосферних опадів. Оскільки зростання температури повітря 

не компенсується суттєвим збільшенням кількості опадів (на півдні та в 

центральній частині Молдови навпаки, простежується тенденція до їх 

зменшення в окремі сезони), то посилюється посушливість клімату в межах 

нижньої частини басейну Дністра.  

Результати моделювання ймовірних змін клімату молдовської частини 

басейну, представлені авторами, включають проекції змін середньої місячної 

температури повітря та місячних сум опадів відносно базового періоду (1971-

2000 рр.) для двох часових періодів (2021 – 2050 рр. та 2071 – 2100 рр.) та для 

можливих проекцій змін клімату, представлених у п’ятому звіті Міжурядової 

групи експертів зі змін клімату (МГЕЗК) (2013).  

Результати моделювання також включають проекції майбутніх змін 

кількості атмосферних опадів. Аналіз результатів моделювання свідчить, що 

тренд змін кількості опадів залежить від рівня радіаційного навантаження. 

Зокрема, до середини поточного сторіччя, при умові стабілізації концентрації 

викидів, річна кількість опадів в межах молдовської частини басейну Дністра 

має скоротитися на 5,3%, а впродовж другої половини сторіччя подальше 

скорочення практично припиниться, досягнувши лише 6,4%. За умов проміжної 

стабілізації, або при високому радіаційному навантаженні в середині сторіччя 

річна кількість опадів залишиться на рівні 1971 – 2000 рр., а до кінця сторіччя 
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повинні дещо зрости (на 1,0 – 5,0%). Отже, можна очікувати, що впродовж 

поточного сторіччя значення річних кількостей опадів будуть коливатися в 

межах ± 5%. 

В сезонному розрізі, найбільші зміни очікуються у весняно-літній період, 

досягаючи 20 – 30% відносно базових значень. При цьому опади, за будь-яким 

варіантом радіаційного навантаження, будуть зменшуватися влітку, але дещо 

зростати навесні, за виключенням другої половини сторіччя. Отже, очікується 

своєрідне зміщення опадів теплого періоду року на більш ранні терміни. 

Незначне зростання осінніх та зимових опадів не демонструє чітко виражених 

закономірностей. Принципових відмінностей в тенденціях змін кількості опадів 

в різних частинах молдовської частини басейну не виявлено [101]. 

Звичайно, наведені авторами цифри стосовно території басейну слід 

розглядати як орієнтовні. Тим не менше, вони дозволяють достатньо добре 

оцінити напрями і масштаби можливих змін в прикладних характеристиках 

клімату.  

Зокрема, до середини поточного сторіччя, поряд із скороченням тривалості 

холодного періоду, може суттєво зменшитися кількість морозних днів та, 

відповідно, зросте тривалість без морозного періоду. До середини сторіччя 

очікується зниження загальної кількості опадів, що випадають у вигляді снігу, 

приблизно на чверть (при збільшенні кількості днів з сильними снігопадами). 

Зростання середньомісячних температур повітря в теплий період року при 

практично незмінній кількості опадів призведе до посилення посушливості 

клімату. Найбільш посушливим очікується кінець літа. Погіршення умов 

зволоження негативно вплине на стан екосистем басейну та на запаси його 

водних ресурсів.   

Поруч із посухою, значний інтерес викликають випадки випадання 

сильних дощів. Впродовж останніх сорока років в басейні Дністра відзначається 

зростання повторюваності інтенсивних опадів. Очікується, що така тенденція 

буде спостерігатися і надалі, що призведе до зростання кількості злив. 
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 Авторами надано також оцінку уразливості молдовської частини басейну 

Дністра до паводків. Зазначається, що близько 40% заселеної площі країни 

відчуває небезпеку паводків. В середньому за 1992 – 2005 рр. щорічно в країні 

спостерігалися 1 - 2 повені, середній щорічний збиток від яких становив близько 

5 млн. доларів США. Найбільш катастрофічні з них, хоча і мали епізодичний 

характер, характеризувалися затопленням значної території та суттєвими 

матеріальними збитками. Відзначається також, що після будівництва 

Дубоссарського та Дністровських (ГЕС-1 та ГЕС-2) водосховищ та створення в 

60-70-х роках минулого сторіччя на річці захисної інфраструктури, повені на 

Дністрі є високими в тому випадку, коли «не спрацьовують» системи захисту 

або управління. Тому акцент в захисті від паводків на річках Молдови змістився 

на малі річки, де паводки, викликані зливовими літніми опадами, 

спостерігаються практично щорічно (хоча і відрізняються меншими масштабами 

наслідків) [101].  

На малих внутрішніх водотоках повені, що обумовлені зливовими дощами 

в межах водозбору, зазвичай не є тривалими, однак вони важко прогнозуються і 

тому є більш небезпечними. До того ж, мережа моніторингових постів на малих 

річках є недостатньою, а інфраструктура протипаводкового захисту створена 

лише на найбільш важливих водотоках. При цьому вона з часом погіршується 

через недостатнє фінансування її експлуатації. На жаль, греблі на малих річках 

та штучних ставках та захисні протипаводкові вали знаходяться часто в такому 

технічному стані, що навіть їх наявність вже посилює загрозу повеней. 

Отже, рівень захисту від повеней на малих річках Молдови залежить від 

технічного стану дамб, що потребують значних коштів на відновлення. 

Детальний аналіз сучасного стану досліджень паводкового стоку на річках 

Молдови наведений в монографії О.М.Мельничука [61]. Автор відзначає, що в 

силу свого географічного розташування територія Молдови відноситься до зони 

активної зливової діяльності. Багаторічні дослідження показують, що в межах 

країни випадають рекордні для Центральної Європи зливові дощі, добова сума 

яких може досягати кількамісячної їх норми (150 – 200 мм). Зокрема, зливовий 
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дощ, що випав 26 серпня 1994 року, охопив значну частину території Молдови 

та південний схід Румунії. Водозбори річок Лопушна та Калмацуй (ліві притоки 

Пруту) опинилися в епіцентрі зливового осередку. Радарні виміри показали, що 

за  5,5 годин 26 серпня випав рекордний для території Молдови шар опадів, що 

склав 240 – 250 мм та який перевищив попередній добовий максимум (218 мм), 

зафіксований Кишинівською метеорологічною станцією 10 червня 1948 р.  

Автор аналізує також багаторічну динаміку визначних паводків в басейні 

Дністра за період інструментальних спостережень (з 80 – х років XIX сторіччя) 

та наголошує на достатньо тісному зв’язку випадків проходження визначних 

паводків та фаз водності річки. Зокрема, в першу багатоводну фазу (1881 – 1897 

рр.) спостерігався один випадок катастрофічного паводку (1893 р.); під час 

другої фази, тривалістю 30 років (1911 – 1941 рр.) спостерігалися вже три 

подібні випадки – 1913, 1927, 1941 рр.); протягом третьої фази, тривалістю 18 

років (1964 – 1982 рр.) зафіксовано два подібні випадки (1969, 1980 рр.); 

протягом теперішньої четвертої, незавершеної фази, тривалістю 15 років, 

спостерігалося вже шість випадків катастрофічних паводків (1998, 2000, 2004, 

2007, 2008, 2010 рр.). Якщо співставити частоту проходження таких паводків в 

період багатоводних фаз, то можна відзначити зростання повторюваності 

паводків останніми роками в 2 – 3 рази. Особливо загрозливими вони виявилися 

впродовж двох останніх фаз високої водності, що пов’язують із глобальним 

потеплінням та особливостями атмосферної циркуляції в даний період. 

На думку автора, виявлена закономірність взаємозв’язку циклічних 

коливань річкового стоку Дністра та хронології проходження паводків дозволяє 

дати оцінку появи нового періоду багатоводної фази в 2026-2045 рр., який буде 

супроводжуватися високою повторюваністю паводків.  

До речі, такий взаємозв’язок для річок Українських Карпат значно раніше 

було встановлено у роботі Ю.О.Чорноморець та В.В.Гребеня [104]. Ними було 

досліджено частоту формування паводків з ймовірністю перевищення 

максимальної витрати менше 10% (дуже високі) та менше 50% (вищі за середні) 

відповідно до фаз водності річок. Повторюваність проходження дуже високих 
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паводків (забезпеченістю менше 10%) під час багатоводної фази становить 1 раз 

в 7 років, а під час маловодної – лише 1 раз на 20 років. Іншим важливим 

висновком, зробленим авторами статті, стало визначення середньої тривалості 

фаз водності на річках Українських Карпат, яка становить 23 роки. Даний 

висновок дозволив авторам передбачити, що сучасна багатоводна фаза на річках 

Українських Карпат, що розпочалася в 1994 р. ймовірно триватиме до 2014 – 

2016 рр. Якщо виходити із середньої ймовірності проходження дуже високих 

паводків під час багатоводної фази, то «протягом найближчих років слід чекати  

в регіоні проходження, як мінімум, ще одного паводку, аналогічного за своїми 

параметрами та наслідками до паводків 1998 та 2001 рр.». Зазначимо, що дану 

статтю було опубліковано в 2005 році, а вже через три роки наведене вище 

передбачення повністю справдилося (мається на увазі катастрофічний паводок 

на Прикарпатті в 2008 р.). 

Оцінка змін водних ресурсів Дністра з використанням сценаріїв 

глобального потепління здійснена у роботі Н.С. Лободи та В.П. Дорофєєвої [57]. 

Особливістю даного дослідження є врахування у розрахунках майбутніх змін 

водних ресурсів додаткового впливу водогосподарських чинників (забору води 

на комунально-побутові та промислові потреби, перекидання стоку, наявності 

штучних водойм, зрошування).  

Результати, отримані авторами, свідчать про зменшення величини стоку 

Дністра на 22 – 26% при подвоєнні вмісту парникових газів в атмосфері Землі. 

Згідно з результатами, отриманими за нестаціонарною моделлю глобального 

потепління GFDL впродовж 2030 – 2040 рр. величина стоку Дністра зменшиться 

на 33%, а впродовж 2070 – 2080 рр. – на 50%. З урахуванням сумарного 

антропогенного впливу ступінь зменшення стоку річки перевищить 40% вже 

впродовж 2030 – 2040 рр., а на притоках Дністра, розташованих у середній та 

нижній частинах басейну ступінь зменшення стоку досягне руйнівної межі 

(понад 50%). До 2080 року руйнівної межі досягне зменшення стоку в межах 

всього басейну. Аналіз сучасних та можливих майбутніх змін льодового режиму 
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річки Дністер в умовах кліматичних перетворень здійснено в роботі Н.С. Лободи 

та А.М.Сіренко [58].  

Дослідження змін водності річок гірського регіону (басейн Верхньої Тиси) 

з використанням кліматичних моделей здійснювалося І.Купріковим та 

С.І.Сніжком [55, 92]. У своїй роботі науковці використали водно-балансову 

модель L.Тurc. Ця методика є досить чутливою до змін опадів та температури і 

дозволяє отримати задовільні результати прогнозу для басейнів річок Європи. 

Для успішного моделювання впливу зміни клімату на водні ресурси вченими 

було проведено калібрацію та валідацію гідрологічної моделі з використанням 

даних регулярних спостережень. 

Результати роботи І.Купрікова та С.І.Сніжка показують підвищення 

річкового стоку у басейні верхньої Тиси на період 2011 – 2030 рр., збільшення 

водності  прогнозується для всіх досліджуваних річок. В середньому для басейну 

водність річок зросте на 8,8%. В наступний прогнозний період (2031 – 2050 рр.) 

також прогнозується підвищення стоку. В середньому збільшення стоку 

складатиме 6,71%. Дослідження показують, що водний стік у басейні Тиси має 

тенденцію до підвищення в найближчій перспективі та незначного підвищення в 

середній перспективі. 

Одним із останніх є дослідження О.Г.Ободовського та О.І.Лук’янець щодо 

моделювання та прогнозу довгострокових циклічних коливань стоку річок 

Українських Карпат, зокрема і правобережних приток Дністра [132]. У роботі 

розглядаються зміни річкового стоку під час багатоводних та маловодних фаз 

водності. При виконанні розрахунків в межах басейну Дністра було використано 

дані гідрологічного поста м.Заліщики. Автори здійснили оцінку однорідності 

даних середньорічного стоку, яка показала, що використані в дослідженні ряди 

спостережень є однорідними, а також побудували сумарну інтегральну криву 

для вказаного гідрологічного поста. В результаті проведеного дослідження 

автори отримали прогнозні роки настання багатоводних та маловодних фаз 

водності, середні витрати води для кожної із фаз водності на період до 2050 року 

із зазначенням стандартних відхилень. Для Дністра (за даними гідрологічного 
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поста м.Заліщики) спрогнозовані наступні фази водності: з 2010р. по 2020р. – 

маловодна (тривалість 11 років), з 2021р. по 2037р. – багатоводна (тривалість 16 

років), з 2038р. по 2049р. – маловодна (тривалість 11 років).  

Водні ресурси екстремально піддаються і уразливі до змін клімату. Зміни в 

гідрологічному циклі, викликані глобальним потеплінням, неминуче призводять 

до різного роду ризиків, які, в тому числі, обумовлені взаємодіями із факторами, 

що не пов’язані безпосередньо із кліматом, і водогосподарськими відгуками на 

них.  Вода є одним із основних агентів, які «доставляють» велику кількість 

наслідків змін клімату до громадськості (енергетичного сектора і сільського 

господарства), або позначаються, прямо чи опосередковано, на здоров’ї людей 

[97]. 

Вивчення впливу змін клімату на гідрологічний режим можна виконувати 

різними методами і способами. 

Цьому питанню присвячено велику кількість наукових публікацій, в яких 

застосовуються різні методи. У сучасній гідрології найбільше застосування 

отримали саме статистичні (параметричні та непараметричні) методи, 

незважаючи на те, що більшість статистичних критеріїв, за якими виконується 

оцінка однорідності залежить від законів розподілу, які зазвичай не притаманні 

гідрологічним рядам [88, 103]. Багато дослідників використовують статистичні 

критерії Фішера та Стьюдента, які мають все ж таки обмежений діапазон 

застосування і зовсім не враховують циклічні коливання стоку. При цьому, в 

більшості досліджень не виконується фізичного (генетичного) аналізу 

однорідності, що є порушенням вимог нормативних документів. У багатьох 

публікаціях наводяться результати, які вказують на порушення стаціонарності і 

однорідності характеристик водного стоку річок України. Прийняття таких 

результатів за достовірні виключає застосування апарата математичної 

статистики під час розрахунків характеристик стоку, значно ускладнює 

гідрологічне прогнозування та вимагає розробки нових методів обробки 

гідрологічної інформації. 
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За даними гідрометеорологічних спостережень установлено, що в 

результаті змін глобального клімату в останнє десятиріччя (2010–2020 рр.) 

відбувається деяке збільшення водності великих річок України. “Cплески” 

водності відмічені навіть на тих річках, що знаходилися у маловодній фазі 

коливань стоку. Зменшення водності річок установлене у степовій та 

Дністровсько-Дніпровській провінції лісостепової зони. Зміни клімату, особливо 

збільшення температур холодного періоду, спричиняють перерозподіл стоку в 

межах року: максимальний стік річок зменшується, а мінімальний збільшується. 

У західній частині України у період з 1981 по 2002 рр. посилився вплив 

Північно-Атлантичного коливання (ПАК) на термічний режим повітря. Дія ПАК 

зменшується в міру переходу від західних до східних областей. Північна частина 

України знаходиться під впливом Скандинавського коливання. Прогнозування 

стану водних ресурсів України на основі моделі “клімат-стік”, розробленої в 

ОДЕКУ [56], з використанням даних сценаріїв глобального потепління, 

адаптованих до території України, дозволило зробити наступні висновки.  

Найбільш негативні наслідки впливу глобального потепління очікуються в 

степовій зоні України. Вже на десятиріччя 2010–2020 рр. зменшення водних 

ресурсів цієї зони має становити 23–24 %, а на десятиріччя 2030–2040 рр. 

зниження водних ресурсів досягне 40%. Згідно із сценаріями одночасного 

подвоєння вуглекислого газу (СО2) в атмосфері, найбільш обтяжливим буде 

зменшення водних ресурсів досягне на 50 %, що відповідає стану руйнації 

водогосподарської системи. Таким чином, басейни річок Південний Буг та 

Сіверський Донець, значну частини площі яких займає степова зона, а також 

річки Приазов’я, межиріч Дунай-Дністер, Дністер-Південний Буг знаходяться 

під найбільшою загрозою. Для річок, головна частина стоку яких формується у 

гірській зоні або зоні мішаних лісів, наслідки змін глобального клімату будуть 

проявлятися більш поступово.  

Так, у гірській частині басейну р. Дністер зміни водних ресурсів на 

десятиріччя 2010–2020 рр. за прогнозами не будуть відбуватись, але вже на 

2030–2040 рр. передбачувані зміни будуть становити мінус 24 %. Згідно із 
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сценаріями одночасного подвоєння СО2 в атмосфері, зменшення водних ресурсів 

гірської зони може досягти 19 %. У зоні мішаних лісів (верхня частина р. 

Дніпро), Західно-Українській та Дністровсько-Донецькій провінціях 

лісостепової зони України на 2010– 2020 рр. прогнозувалось зростання водних 

ресурсів від 3–6% (Дністер) до 20% (Дніпро), що відповідає реальному перебігу 

подій, оскільки на фоні маловодної фази багаторічних коливань стоку з 1995 

року позначився “сплеск” водності на річках Західної (Правобережної) України, 

та перехід стоку до багатоводної фази на р. Дніпро. Проте за прогнозами вже на 

десятиріччя 2030–2040 рр. прогнозується зниження водних ресурсів цих зон на 

40%. Гідрологічна зона недостатньої водності має розширитися до сучасних 

північних меж Дністровсько-Донецької провінції лісостепової зони України вже 

у 2030–2040 рр., тобто площа існування дефіциту води для забезпечення нею 

населення, промисловості та сільського господарства значно збільшиться. При 

формуванні стратегії розвитку водного господарства головна увага має бути 

приділена збереженню потенціалу водних ресурсів таких великих річок України 

як Дніпро та Дністер [57]. 

Зона формування стоку р. Дністер на відміну від р. Дніпро цілком 

знаходиться у межах України й підлягає екологічному контролю. Перекид стоку 

великих річок має набути особливої значущості. Відновлення побудованих у 

минулому сторіччі каналів, водоводів та мереж зрошувально-осушувальних 

систем має стати запорукою для забезпечення водою господарства і населення. 

Слід зазначити, що саме в зоні степу водність річок найбільше реагує на 

водогосподарські втручання, серед яких головне місце займає створення 

штучних водойм. Якщо втрати на додаткове випаровування з водної поверхні 

штучних водойм наприкінці минулого сторіччя значно впливали на стік малих та 

середніх річок степової зони, то в умовах зміни клімату “внесок” такого 

антропогенного фактора у стан водних ресурсів великих річок буде 

збільшуватися. У північно-західному Причорномор’ї “критичною” площею 

водної поверхні штучних водойм вважалася площа 1,5 % від загальної площі 

водозбору. Але за рахунок змін клімату, особливо при зростанні температур 
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повітря теплого сезону, ця межа буде зменшуватися й обмежувати можливості 

водогосподарського будівництва. Для оптимізації роботи зрошувальних систем в 

умовах глобального потепління необхідно створювати системи з високим рівнем 

коефіцієнта корисної дії, що буде сприяти зменшенню втрат стоку при вилученні 

вод для зрошування за рахунок водних ресурсів малих та середніх річок й 

покращенню якості води малих річок, які є колекторами великих зрошувальних 

мереж, що використовують воду річок-донорів. Необхідними заходами з 

національної безпеки України є створення сучасних водоочисних споруд, 

оскільки зменшення об’єму вод знижує природну самоочисну здатність водного 

середовища та сприяє погіршенню якості води [56-58]. 

 

1.3 Аналіз гідрометеорологічної мережі спостережень в басейні Дністра 

 

Перші згадки про Дністер, як про судноплавну річку, зустрічаються у 

Геродота, який відвідав Придністров’я за 445 років до н.е. Гідрографічні 

дослідження вперше були виконані ще в 1711-1723 рр. в нижній частині Дністра. 

А вже в 1769 р. Людовіком XV було направлено на Дністер французьких 

інженерів, які склали детальну гідрографічну карту Дністра [106]. 

Існують згадки про вимірювання рівнів води на Дністрі у с. Жванець з 

1848 р., у м. Могилеві-Подільську та с. Маяки – з 1853 р., а у верхній частині 

Дністра, у м. Самборі та у м.Заліщики – з 1850 р. 

Систематичні дослідження Дністра [106] було розпочато з 1884 року у 

верхній частині басейну, а з 1882 року – у середній та нижній частинах. 

Причиною, що обумовила початок систематичних спостережень на Дністрі стали 

катастрофічні паводки 1867 та 1884 рр. Проте, під час Першої світової війни 

1914-1918 рр. більша частина даних про склад проведених у 1885-1914 рр. 

детальних досліджень зникла. Витрати води на Дністрі замірялися періодично з 

1880 р., а систематично — з 1895 р. у Залісцях, Журавному, Галичі, Нижньому 

та Заліщиках. На окремих його притоках (Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця 
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Надвірнянська) поодинокі заміри витрат води проводились ще наприкінці ХІХ 

століття, а систематичні почались приблизно з 1930 років. 

За кількістю пунктів та за тривалістю спостережень найбільш повно 

висвітлено рівневий режим самого Дністра та його верхній приток [67]. 

Регулярні спостереження за рівнями води на верхньому Дністрі було почато з 

1850 р., коли було відкрито перші чотири гідрологічні пости: в Радловицях, 

Сівці Войнилівській, Нижньові та Заліщиках. В наступні 28 років додались ще 

два пости в Галичі і Розвадові. В 1878 р. на верхньому Дністрі кількість постів 

збільшується вже до 11. На цей час почали проводитись спостереження і на 

нижньому Дністрі, де відкрилися гідрологічні пости в Могилів-Подільському 

(1877 р.) та Бендерах (1878 р.). В 90-х роках ХІХ ст. мережа в основному 

поповнювалась постами, відкритими на нижньому Дністрі та притоках. До кінця 

1900 р. кількість гідрологічних постів досягла 65. Вже на початку XX ст. Дністер 

можна було віднести до найбільш вивчених річок стосовно рівневого режиму 

[42]. 

За даними «Материалов для описания русских рек и истории улучшения 

их судоходных условий» (Н.П. Пузыревский, 1902) усі гідропости на Дністрі 

були добре укомплектовані; спостереження за рівнями води проводили тричі на 

день. Показники рівнів води за поточну та попередню добу записувались на 

спеціально обладнаних дошках біля кожного гідропоста; тут також відмічались 

дані по рівнях води Дністра у м. Жванець, отримані по телеграфу. Це все мало 

значний практичний інтерес для судноплавства. 

У 1891 р. В.М. Лохтін опублікував місячні та річні характеристики стоку 

Дністра біля Могилів-Подільського за 1854-1885 рр. Дані В.М. Лохтіна до 1931 

р. були єдиними відомостями про стік у нижній частині Дністра і 

використовувались різними дослідниками. В 1914 р. мережа водпостів в басейні 

досягла 100 одиниць і поширилась на головні притоки Дністра. За часи Першої 

світової війни (1914-1918 рр.) кількість водомірних постів дуже зменшилась і в 

1919 р. їх функціонувало лише 4.  
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Після закінчення війни гідрометеорологічну сітку швидко відновили. 

Вивченню стоку води не приділяли належної уваги, тому що таких робіт, як 

будівництво гідростанцій та інших споруд для використання водних ресурсів, не 

проводили [67]. Тому до 1940 р. узагальнених даних про стік рік у Карпатах не 

було. Тільки у 1941 р. Ленінградський державний гідрологічний інститут вперше 

узагальнив та опублікував дані про стік по дев'яти пунктах. В 1946—1947 рр. 

колишній Інститут гідрології та гідротехніки АН УРСР опрацював та узагальнив 

всі розрізнені матеріали спостережень за стоком по 39 пунктах в басейні 

Дністра. 

Істотним недоліком стаціонарних гідрологічних спостережень у басейні 

Дністра слід вважати перервність рядів спостережень. По жодному пункту нема 

суцільних рядів. 

Наявні ряди якби складаються із декількох «шматків», між якими наявні 

значні розриви. Окрім того, ряди мають різну тривалість спостережень, що 

суттєво впливає на точність гідрологічних розрахунків [57]. На превеликий 

жаль, за період спостережень кількість гідрологічних постів, що функціонували 

в різні роки на території Карпатського регіону, декілька разів значно 

скорочувалася. Зрозуміло, що при використанні такої інформації виникає ряд 

складнощів, пов’язаних з її узагальненням. На практиці досить часто виникають 

ситуації, коли ряди спостережень можуть мати однакову тривалість, але вона 

припадає на різні часові інтервали. Подібні випадки, коли ряди стокових 

характеристик складаються із декількох «розірваних масивів», мають місце на 

рр. Тиса, Дністер, Прут, Сірет [51]. 

На сьогоднішній день сформувалась досить густа мережа пунктів 

спостережень за водним режимом річок басейну Дністра, що нараховує 84 

діючих гідрологічних постів: 13 – на основній річці та 71 – на притоках (рис.1.1). 

В таблиці 1.1 поданий перелік діючих витратних гідрологічних постів на річках 

басейну Дністра (включаючи територію Молдови та Польщі). На території 

Польщі знаходиться 1 гідрологічний пост на р. Стрвяж – с.Крощенко.  
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Рис.1.1 Мережа гідрологічних постів в басейні р.Дністер 

  

Державна гідрологічна служба Молдови здійснює державний 

гідрологічний моніторинг в басейні Дністра на національному рівні, та має 18 

витратних гідрологічних постів, 5 з яких розташовані безпосередньо на Дністрі. 

Ця служба єдина у Молдові, що займається гідрологічним моніторингом та 

прогнозуванням через різні форми подання інформації про воду споживачам 

(гідрологічні бюлетені, інформація про початок та масштаби весняного паводку, 

термінові попередження про загрозу затоплення господарських об'єктів, 

населених пунктів, розміщення інформації на гідрометеорологічному сайті 

(www.meteo.md) та в засобах масової інформації).  

Щорічно на підставі даних Департаменту цивільної оборони та 

надзвичайних ситуацій готуються звіти про надзвичайні погодні ситуації, 

розробляються та оновлюються методи прогнозування за допомогою колег із 

сусідніх держав. 
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Таблиця 1.1 

Перелік діючих гідрологічних постів на річках басейну р.Дністер 

(в межах України, Молдови та Польщі) 

Річка Гідрологічний пост 

Період 

спостережень, 

обраний для аналізу, 

роки В
ід

ст
ан

ь 
в
ід

 

ги
р

л
а,

 к
м

 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

зб
о
р

у
, 

к
м

2
 

Україна 

Дністер с.Стрілки 

1913-1918, 1920, 

1925-1929,  

1958-2015 

1317 384 

- м.Самбір 1946-2015 1278 850 

- смт Розділ 
1958-1979, 

1981-2015 
1191 5 700 

- смт Журавне 

1895-1914, 1926-

1929, 1941-1946, 

1972-2015 

1159 9 910 

- м.Галич 

1895-1915, 1917, 

1918, 1920-1929, 

1946-2015 

1117 14 700 

- м.Заліщики 

1895-1914, 1917, 

1918, 1920-1929, 

1940-2015 

936 24 600 

- 
м.Могилів-

Подільський 
1983-2015 630 43 000 

- с.Маяки 1900 – 2015 15 72 000  

Стрвяж м.Хирів 
1963-1988, 

1996-2015 
64 353 

- с.Луки 1957-2015 6,4 910 

Верещиця м.Комарне 1957-2015 16 812 

Бистриця с.Озимина 1954-2015 35 206 

Тисьмениця м.Дрогобич 
1940-1943, 

1945-2015 
24 250 

Щирець смт Щирець 1945-2015 19 307 

Стрий с.Матків 1955-2015 203 106 
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Продовження табл.1.1 

Річка Гідрологічний пост 

Період 

спостережень, 

обраний для аналізу, 

роки В
ід

ст
ан

ь 
в
ід

 

ги
р

л
а,

 к
м

 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

зб
о
р

у
, 

к
м

2
 

- с.Завадівка 1961-2015 159 740 

- с.Ясениця 1984-2015 135 1 020 

- 
смт Верхнє 

Синьовидне 

1929-1941, 

1951-2015 
78 2 400 

- м.Стрий 
1916-1918, 

1920-2015 
47  

Завадка с.Риків 1983-2015 10 100 

Яблунька м.Турка 
1940-1987, 

1995-2015 
1,1   

Рибник с.Майдан 1983-2015 2,9 138 

Опір м.Сколе 
1923-1929, 

1956-2015 
14 733 

Славська смт Славське 1954-2015 1,7 76,3 

Головчанка с.Тухля 1955-2015 0,4 130 

Свіча х.Мислівка 1955-2015 86 201 

- с.Зарічне 1953-2015 25 1 280 

Лужанка с.Гошів 1949-2015 2,6 146 

Орава х.Святослав 1945-2015 1,2 204 

Сукель с.Тисів 1959-2015 37 138 

Свиж смт Букачевці 1957-2015 4,2 465 

Лімниця с.Осмолода 1957-2015 95 203 

- с.Перевозець 1954-2015 16 1 490 

Чечва с.Спас 1956-2015 29 269 

Луква с.Боднарів 1954-2015 23 185 

Гнила Липа смт Більшівці 1945-2015 10 848 

Бистриця-

Надвірнянська 
с.Пасічна 1957-2015 60 482 

- с.Черніїв 1983-2015 14 679 

Ворона м.Тисмениця 1961-2015 14 657 

Бистриця-

Солотвинська 
с.Гута 1949-2015 65 112 
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Продовження табл.1.1 

Річка Гідрологічний пост 

Період 

спостережень, 

обраний для аналізу, 

роки В
ід

ст
ан

ь 
в
ід

 

ги
р

л
а,

 к
м

 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

зб
о
р

у
, 

к
м

2
 

- м.Івано-Франківськ 1983-2015 4,2 777 

Золота Липа м.Бережани 
1940, 1941, 

1945-2015 
78 690 

- с.Задарів 1955-2015 14 1 390 

Коропець м.Підгайці 1945-2015 51 227 

- смт Коропець 1958-2015 3,3 476 

Стрипа х.Каплинці 1945-2015 118 411 

- м.Бучач 
1912, 1913, 1923-

1929, 1963-2015 
33 1 270 

Серет 
смт Велика 

Березовиця 
1961-2015 175 939 

- м.Чортків 
1940-1941, 

1944-2015 
77 3 170 

Нічлава с.Стрілківці 1955-2015 29 584 

Збруч м.Волочиськ 1957-2015 205 712 

- с.Завалля 1972-2015 22 3 240 

Жванчик с.Кугаївці 
1936-1941, 

1945-2015 
70 229 

- с.Ластівці 
1930-1939, 

1954-2015 
5,2 703 

Смотрич с.Купин 1937-2015 111 799 

- с.Цибулівка 1931-2015 21 1 790 

Мукша с.Мала Слобідка 1954-2015 14 302 

Студениця с.Голозубинці 1970-2015 42 296 

Ушиця с.Зіньків 
1936-1943, 

1945-2015 
79 525 

- с.Тимків 1972-2015 35 1 150 

Калюс смт Нова Ушиця 1963-2015 29 259 

Лядова с.Жеребилівка 1963-2015 20 652 

Мурафа с.Кудіївці 1962-2015 150 70 

- с.Миронівка 1985-2015 12 2 400 
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Продовження табл.1.1 

Річка Гідрологічний пост 

Період 

спостережень, 

обраний для аналізу, 

роки В
ід

ст
ан

ь 
в
ід

 

ги
р

л
а,

 к
м

 

П
л
о

щ
а 

в
о

д
о

зб
о
р

у
, 

к
м

2
 

Марківка с.Підлісівка 1951-2015 19 615 

Молдова 

Дністер  с.Грушка 1968-2015 509 48 700 

- Дубоссарська ГЕС 1983-2015 351 53 600 

- м.Бендери 1881-2015 214 66 100 

- с.Оланешть 1959-2015 67 68 900 

- с.Незавертайлівка  1971-2015 37 - 

Кам’янка  смт Кам’янка  1936-2015 1,4 387 

Білоч с.Білоч 1959-2015 1 225 

Чорна с.Матеуші 1900-2015 6 307 

Ягорлик с.Дойбани 1949-2015 7 1220 

Реут с.Більці 1972-2015 235 1080 

Реут с.Желобок 1957-2015 83 7100 

Ікель с.Гояни 1986-2015 7 652 

Бик м.Кишенів 1967-2015 62 882 

Молокиш 
с.Великий 

Молокиш 
1966-2015 

1,5 
184 

Рибниця с.Андріївка 1951-2015 23 152 

Кубольта с.Кубольта 1966-2015 16 869 

Кайнара с.Севірово 1954-2015 11 814 

Ботна м.Каушани 1949-2015 26 1210 

Польща 

Стрвяж  с.Коростенко 1981- 2015 35 194 

 

Крім діючих постів, на яких визначається об’єм стоку води, функціонують 

більше десяти постів, де здійснюється вимірювання тільки рівнів води. У 

верхній течії таким постом є Нижнів. Рівні вимірюються також на декількох 

постах на Дністровському та Дубоссарському водосховищах, в м.Тирасполь, а 

також в с.Маяки, яке знаходиться недалеко від гирла.  
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Притоки Дністра, за деяким виключенням, досліджено значно гірше, ніж 

основна річка, багато з них ще не досліджено досконало. Основною метою їх 

вивчення стало регулювання Дністра, яке стосувалося і низки його карпатських 

приток. Їх дослідження було проведено одночасно із дослідженнями Дністра. 

Мережа метеорологічних станцій в басейні Дністра налічує 15 станцій на 

території України та 9 станцій на території Молдови (таблиця 1.2.). 

Таблиця 1.2 

Перелік діючих метеорологічних станцій в басейні р.Дністер 

(в межах України та Молдови) 

Метеорологічна 

станція 

Період дії, обраний для аналізу, 

роки 
Координати станції  

УКРАЇНА Довгота Широта 

м.Тернопіль 1944 – 2015 25,596  49,552  

смт Славське 
1897 – 1911, 1913, 1917,  

1927 – 1933, 1946 – 2015 
23,499 48,851 

м.Турка 
1883 – 1899, 1905 – 1911,  

1946 – 2015 
23,018 49,149 

м.Стрий 
1879 – 1884, 1887 – 1893, 1902 – 

1911, 1946 – 1950, 1962 – 2015 
23,848 49,254 

м.Яремче 1946 – 2015 24,552 48,449 

смт Нова Ушиця 1949 – 1950, 1959 - 2015 27,267 48,831 

м.Мостиська 
1897 – 1910, 1927 – 1934,  

1959 – 2015  
23,148 49,796 

м.Бережани 
1925 – 1929, 1945 – 1950,  

1959 – 2015  
24,941 49,451 

м.Чортків 1948 – 1950, 1960 – 2015 25,793  49,012 

м.Долина 
1895 – 1912, 1940 – 1950,  

1960 – 2015 
23,999 48,984 

м.Дрогобич 1944 – 2015 23,516 49,353 

м.Івано-Франківськ 1945 – 2015 24,708 48,918 

м.Кам’янець-

Подільський 

1845 – 1848, 1866 – 1867, 1896 – 

1914, 1926 – 1940, 1946 – 2015 
26,576 48,686 

м.Коломия 1945 – 2015 25,028 48,520 

м.Львів 1945 – 2015 24,026 49,836 

МОЛДОВА 

м.Сорока 1945 – 2015 28,312 48,198 

м.Каменка 1936 – 2015 28,68  48,050 

м.Рибниця 1945 – 2015 29,016 47,772 
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Продовження табл.1.2 

Метеорологічна 

станція 

Період дії, обраний для аналізу, 

роки 
Координати станції  

УКРАЇНА Довгота Широта 

с.Білоч 1945 – 2015 27,951 47,775 

м.Бравича 1951 – 2015 28,438 47,372 

м.Дубоссари 1936 – 2015 29,12  47,281 

м.Балцата 1954 – 2015 29,036 47,055 

м.Кишенів 1888 – 2015 28,848 46,972 

м.Тирасполь 1936 – 2015 29,584 46,866 

 

Спостереження на більшості метеостанціях басейну починаються в другій 

половині 40-х років. Найдовший період постійних спостережень має 

метеостанція м.Кишенів (з 1888 року). На українській території басейну 

найперші спостереження почали проводитися на метеостанціях м.Кам’янець-

Подільський (1845 р.), м.Стрий (1879 р.), м.Турка (1883 р.), м.Долина (1895 р.), 

смт Славське (1897 р.), м.Мостиська (1897 р.). 

 

1.4  Методи вивчення водного режиму річок басейну  

  

Для виконання поставлених завдань, в рамках дисертаційного дослідження 

було використано ряд методів та підходів, які детальніше описані в наступних 

підрозділах.   

Відновлення пропусків в багаторічних рядах спостережень. 

Привести ряди гідрологічних характеристик до одного багаторічного 

періоду можна за допомогою відновлення наявних пропусків у спостереженнях. 

Проблематика відновлення пропусків у рядах гідрологічних даних представлена 

у роботах Чеботарьова А.І. [88]; Рождественського А.В. [83, 87]; Горбачової 

Л.О., Бібіка В.В. [26]; Баужі Т.О. [29]; Настюка М.Г. [71]; Петровича В.В., 

Артеменко В.А. [78]. Необхідність та методика здійснення відновлення даних 

описана у «Посібнику по визначенню розрахункових гідрологічних 

характеристик», у «Настановах гідрометеорологічним станціям і постам» 
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(Випуск 6, частина 2), також порядок відновлення стокових даних на річках 

України описано у Звіті Українського гідрометеорологічного інституту про 

науково-дослідну роботу «Проведення просторового аналізу змін водного 

режиму басейнів поверхневих водних об’єктів на території України внаслідок 

зміни клімату» [47]. 

Необхідність отримання тривалих рядів вихідних даних обумовлена 

наступними причинами:  

- чим більший об’єм вибірки, тим точніше розраховуються параметри 

розподілу і визначаються розрахункові гідрологічні характеристики, так як їх 

випадкові похибки зворотно пропорційні довжині рядів;  

- в сучасних умовах, коли на водність річок впливає господарська діяльність 

та коливання клімату, велике значення має оцінка однорідності та 

стаціонарності, яку можна виконати тільки на основі даних багаторічних рядів. 

Подовження рядів середньорічного стоку води до багаторічного періоду 

виконується з метою зниження середніх квадратичних похибок їхніх 

розрахункових значень. Теоретичною основою таких способів розрахунку є 

математична статистика. Зокрема для відновлення пропусків та подовження 

рядів середньорічного стоку води до багаторічного періоду використовуються 

методи регресійного аналізу. Процес відновлення відбувається за рівнянням 

регресії (1): 

                  Y = k0 + k1X1   (1) 

де Y – значення ряду, яке відновлюється; Х1 – відповідні значення рядів 

річок-аналогів; k1 – коефіцієнти регресії;  k0 – константа рівняння регресії. 

Рівняння регресії передбачає залучення даних одного, двох або трьох 

річок-аналогів, в залежності від наявності даних. Існують спеціальні 

рекомендації відносно приведення рядів річкового стоку та їх параметрів до 

багаторічного періоду, а також програми і алгоритми, складені на їх основі [74]. 

Для відновлення значень стоку за окремі роки (по одному аналогу) 

потрібно обрати пункт-аналог, дослідити зв’язок між стоком води в 

розрахунковому створі і пункті-аналогу, визначити характеристики цього зв’язку 
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на основі математичної моделі парної кореляції. Необхідно побудувати графік 

зв’язку та відновити для розрахункового створу відсутні значення стоку. 

Насамперед необхідно зібрати дані – ряди середньорічних витрат води на 

гідрологічному посту досліджуваної річки, який розташований в районі 

розрахункового стоку [59]. 

Задача відновлення значень стоку за окремі роки виникає при недостатній 

довжині ряду гідрометричних спостережень і наявності в спостереженнях 

пропусків, у випадку не репрезентативності періоду спостережень, неприйнятно 

високих середніх квадратичних похибках оцінок параметрів розподілу і 

розрахункових значень гідрологічних характеристик.  

Вибір пункту-аналога має бути статистично обґрунтованим і відповідати 

ряду вимог. При виборі пунктів-аналогів керуються зазвичай наступними 

вимогами:  

- географічною близькістю розташування водозборів розрахункового створу 

і пункту-аналога і схожість умов формування стоку;  

- відсутністю факторів, які суттєво спотворюють природний стік;  

- великою тривалістю сумісних спостережень (більше 6 років при одному 

аналогу, або більше 10 років при двох і більше аналогах);  

- достатньою тривалістю спостережень в пункті-аналогу, яка перевищує 

період спостережень в розрахунковому створі [32, 59, 71].   

Основною ж вимогою є наявність синхронності в коливаннях стоку, що 

кількісно виражається через коефіцієнт парної кореляції між стоком в 

розрахунковому створі і пункті-аналогу. Коефіцієнт кореляції має бути більшим 

або рівним 0,7. Також має зберігатися умова про відношення середньої 

квадратичної похибки коефіцієнта регресії σk та самого коефіцієнта регресії K. 

Їхнє співвідношення K/σk має бути ≥ 2, ця величина характеризує статистичну 

значимість обраного коефіцієнта регресії для 95% правдоподібності [59, 71, 83].  

В якості аналогів також допускається використання метеорологічної 

інформації. При проведенні відновлення даних допускають використання 

гідрометричної інформації, а також метеорологічної та іншої інформації, період 
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спостережень за якою перевищує період спостережень за даною гідрологічною 

характеристикою. При залученні метеорологічної інформації можуть 

використовуватися регіональні залежності даної гідрологічної характеристики 

від чинників, що її визначають [59]. 

Якщо пункт-аналог обраний, перевірений і відповідає всім зазначеним 

критеріям, необхідно побудувати графік зв’язку витрат води двох досліджуваних 

створів. В цілому для виявлення і аналізу характеру залежності між двома 

змінними, виявлення «сумнівних» точок завжди має сенс спочатку отримати 

графічний вигляд. Тим більше, що Excel дозволяє це робити швидко і наочно, з 

виведенням рівняння регресії, надаючи широкі можливості редагування графіку. 

За отриманим рівнянням регресії і за витратами води пункту-аналога 

відновлюються витрати води в розрахунковому створі для років із пропущеними 

даними. 

Для відновлення багаторічних рядів гідрологічних характеристик при 

відсутності даних гідрометричних спостережень застосовують залежності стоку 

від стокоформуючих чинників, які будують для тривалих рядів на річках-

аналогах в однорідному районі. Це дозволяє визначати параметри, коефіцієнти і 

стокоформуючі чинники інтерполяцією і переносити їх на невивчений район. 

Оцінка однорідності рядів спостережень 

Оцінка однорідності рядів спостережень є одним із перших етапів 

наукового дослідження [26]. Однорідність вихідних даних є одним із припущень 

при використанні статистичних методів в гідрологічних розрахунках. Під 

статистичною однорідністю розуміють приналежність усіх елементів 

гідрологічного ряду та їхніх вибіркових статистичних параметрів (середнє 

значення, дисперсія) до однієї сукупності. Однорідність вибіркових 

статистичних параметрів у часі називається стаціонарністю.  

Якщо в результаті проведеного статистичного аналізу гіпотеза про 

стаціонарність не відхиляється, тоді можемо припустити тільки їхню 

квазістаціонарність. Це пов’язано з обмеженістю інтервалу коливань стоку, який 

розглядається, оскільки гідрологічні ряди мають невелику тривалість і 
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встановлена стаціонарність приймається на майбутнє тільки на період 

експлуатації гідротехнічних споруд, який не перевищує 100 - 200 років. Аналіз 

часової (внутрішньорядної) однорідності виконується при оцінці 

квазістаціонарності характеристик стоку води, яка може бути порушена 

внаслідок природної мінливості стоку або антропогенної діяльності, а також при 

об’єднанні генетично неоднорідних гідрологічних рядів у одну вибірку [18, 26, 

62]. 

За кордоном найбільш розповсюдженими методами оцінки однорідності і 

стаціонарності є непараметричні критерії. Серед них найбільш вживаними є 

тести Terry, Spearman, Wald-Wolfowitz, Mann–Kendall та ін. У керівництві з 

гідрологічної практики ВМО зазначено, що статистична перевірка часового ряду 

не завжди може надати достовірний результат і, саме тому, для отримання більш 

надійних результатів рекомендується використовувати декілька методів. При 

цьому, зрозуміло, що статистичні тести не повинні бути ідентичними, тобто 

мати однакові характеристики, а саме чутливість до закону розподілу, 

автокореляційних зв’язків і т.п. Однак, незважаючи на те, що непараметричні 

статистичні критерії є більш придатними до застосування у гідрологічних 

дослідженнях, все ж таки, вони мають один суттєвий спільний недолік – не 

враховують довгоперіодичних циклічних коливань 

Найбільш розповсюдженими параметричними статистичними критеріями є 

критерії Фішера та Стьюдента. Проте, застосування цих критеріїв передбачає, 

що ряд, який досліджується, має нормальний розподіл. В світі адаптацією цих 

критеріїв до гідрологічних рядів, які мають зовсім інші закони розподілу довгий 

час займався і зараз займається виключно ДГІ. Фахівцями ДГІ були розроблені 

узагальнені критерії Фішера та Стьюдента, які й були внесені в нормативні 

документи, що й надало цим критеріям обов’язково статусу для застосування і, 

надалі, забезпечило широке використання у гідрологічних дослідженнях [62, 

103]. Необхідно зазначити, що такі узагальнені критерії розроблені  переважно 

за короткими рядами спостережень до 1975 р. включно. З моменту розробки 

узагальнених критеріїв тривалість рядів спостережень суттєво збільшилися (в 
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двічі і більше), що призвело до зміни їхніх характеристик (середніх значень, 

коефіцієнтів варіації та асиметрії). До того ж, для коротких рядів не притаманні 

прояви циклічних коливань, за винятком короткоперіодичних, за наявності 

тільки одного повного або майже завершеного циклу водності застосування 

критеріїв Фішера та Стьюдента призводить фактично до порівняння дисперсій та 

середніх значень багатоводної та маловодної фаз, що може призвести до 

отримання недостовірної оцінки – однорідні дані визнаються як неоднорідні.  

Незважаючи на значні зусилля по адаптації критеріїв Фішера та Стьюдента 

до гідрологічних рядів, вони можуть працювати в досить обмеженому діапазоні. 

Узагальнений критерій Стьюдента розроблявся для рядів з коефіцієнтом 

асиметрії від 0 до 4. Є ще один недолік, цих узагальнених критеріїв – вони 

враховують тільки автокореляцію суміжних років. Таким чином, узагальнені 

критерії Фішера та Стьюдента мають декілька недоліків, тому плряд із цими 

параметрами потрібно застосовувати інші методи оцінки однорідності для 

отримання більш достовірного результату [25, 28, 62].   

Ще один критерій для оцінки – критерій Вілкоксона, який виявляє 

відмінності в центральних тенденціях двох вибірок. Критерій Вількоксона 

використовується для перевірк нульової гіпотези про те, що дві незалежні 

вибірки належать до сукупностей, що мають идентичні функції розподілу.  

Великою перевагою критерію Вілкоксона є можливість його застосування в 

випадку розподілів, відмінних від нормального. До того ж він вимагає значно 

менших обчислень, ніж критерій Стьюдента.  

Іншим напрямком дослідження однорідності рядів спостережень є 

застосування оцінки статистичної значимості лінійних трендів, цьому питанню 

значна увага приділена у методичних рекомендаціях ДГІ [85]. Зазначається, що 

оцінка статистичної значимості лінійних трендів виконується за методом Поляк 

І.І. [81]. Також вказано, що такий метод застосовується для рядів з нормальним 

законом розподілу [74, 86]. Якщо гідрологічні ряди мають інших закон 

розподілу, тоді є ймовірність того, що отримані результати оцінки будуть 

недостовірними. У дослідженнях [30, 81] показано, що статистично значимі 
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тренди є тимчасовими, так як вони зазвичай вони пов’язані з тривалістю 

спостережень, а також із довжиною окремих повних циклів та їхніх фаз 

водності. Направленість тренду залежить як від фази водності, коли були 

розпочаті спостереження, так і від того, на яку фазу водності припадають дані 

спостережень в момент, коли виконується оцінка [104].  

Оцінка статистичної значимості лінійного тренду визначається на основі 

значимості коефіцієнта кореляції R. З цією метою були використані 

досліджувані в роботі ряди спостережень за витратами води і побудовані 

хронологічні графіки характеристик річного стоку. Характеристики часових 

трендів і перевірка коефіцієнтів кореляції R на значущість наведені в Додатку А.  

Коефіцієнт кореляції вважається значущим (свідчить про нестаціонарність 

багаторічних коливань рядів спостережень), якщо виконується умова (2) 

R >=2σr                   (2) 

σr – середня квадратична похибка емпіричного коефіцієнта кореляції, яка 

визначається за рівнянням (3):  

𝜎𝑟 =
1−𝑟2

√𝑛−1
          (3) 

n – тривалість рядів  

Якщо рівність виконується навпаки – це говорить про однорідність 

гідрологічних характеристик в часі.  

Аналіз циклічності коливань в рядах спостережень  

Для виявлення моменту порушення однорідності були побудовані 

різницеві інтегральні криві річного стоку та сумарні криві відхилень річних 

значень стоку від середнього його значення за весь період спостережень. 

Різницева інтегральна крива характеризує зміни в часі суми (від початку 

спостережень) відхилень середніх за рік витрат води Qi від середньої 

багаторічної величини Q0. При побудові різницевої інтегральної кривої стік 

зручніше виражати в модульних коефіцієнтах Кі = Qі/Q0. Відхилення модульного 

коефіцієнта від середнього багаторічного значення стоку дорівнює (Кі – 1), так 

як його середнє значення за період спостережень дорівнює одиниці. При 
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побудові інтегральної кривої обчислюють наростаючу суму відхилень ∑(Кі–1). 

За початковий момент інтегрування беруть перший рік періоду спостережень. 

Для того, щоб виключити вплив мінливості стоку на модульні коефіцієнти, при 

побудові різницевих інтегральних кривих, їх ординати обчислюють, як 

відношення ∑(Кі–1)/Сv, де Сv – коефіцієнт варіації річного стоку. 

Різницева інтегральна крива в часі має наступну властивість: відхилення 

середньої величини за будь який інтервал часу m років від її середнього 

значення за багаторічний період спостережень (воно дорівнює 1), 

характеризується тангенсом кута нахилу лінії, яка з’єднує точки початку і 

закінчення інтервалу, до горизонтальної прямої та визначається за 

співвідношенням Кср – 1 = (lk – ln)/m. Тут lk та ln – це кінцева та початкова 

ординати інтегральної кривої для відрізку часу m років. Період часу, для якого 

ділянка інтегральної кривої має ухил догори і значення величин Кср – 1 > 0 

відповідає багатоводній фазі водності. Період часу, для якого ділянка 

інтегральної кривої має нахил донизу і Кср – 1 < 0, відповідає маловодній фазі.  

Метод різницево-інтегральних кривих відображає загальну мінливість 

коливання будь-якої характеристики стоку. Даний підхід часто застосовується 

для вирішення питань пов’язаних зі змінами водності. Зміни водності 

характеризуються чергуванням маловодних та багатоводних фаз водності різної 

тривалості. Повний цикл водності включає в себе одну багатоводну та одну 

маловодну фазу водності. Цикли водності відрізняються тривалістю та ступенем 

відхилення від середнього значення. Дуже часто цикли не виділяються чітко і на 

фоні багатоводної фази виникають роки малої водності та навпаки.  

Всі циклічні коливання стоку, які було визначено при аналізі різницевих 

інтегральних кривих мають відбиватися (повторюватися) і на сумарних кривих. 

Сумарна крива є графіком накопичувальних значень змінної величини з часом 

[2], у нашому випадку цими змінними величинами є значення середньорічного, 

максимального та мінімального стоку річок басейну Дністра. 

Побудований графік повинен мати вигляд близький до прямої лінії із 

певним кутом нахилу до осі абсцис. Відхилення отриманої лінії від прямої лінії 
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свідчить про зміни в умовах формування стоку досліджуваної річки. Наявні на 

кривій переломні точки говорять про те, що процес формування стоку є 

нестаціонарним. Сумарну криву гідрологічної характеристики розраховують за 

формулою (4) [74]: 





T

t

twW
1

)(       (4) 

де W – сумарна величина гідрологічного стоку за період часу T; w(t) – 

гідрологічний стік за t-ий рік. 

Сумарні криві дають можливість наочно побачити зміни стоку за 

багаторічний період. Побудова сумарних кривих відбувається для дослідження 

впливу на річковий стік антропогенних факторів та кліматичних змін.  

Оцінка впливу кліматичних змін на гідрологічний режим. 

Питання впливу змін клімату на гідрологічний режим з кожним роком стає 

все акутальнішим і провертає до себе увагу науковців у всьому світі, це сприяє 

активному розвитку методів прогнозування глобальних змін клімату та їх 

можливих наслідків, серед яких на передній план виступають математичні 

методи моделювання кліматичних систем. 

Одним із методів вивчення впливу кліматичних змін на гідрологічний 

режим річок є  використанням моделі "клімат – стік", яка розроблена в 

Одеському державному екологічному університеті, можна врахувати зміни 

кліматичних факторів формування річного стоку, а також відповідні зміни у 

складових водогосподарських балансів [59, 76]. Модель складається з двох 

частин. Перша дозволяє виконувати оцінку річного стоку на основі 

метеорологічних даних, друга – оцінку побутового (перетвореного 

водогосподарською діяльністю) стоку з урахуванням існуючих кліматичних 

умов. На вході у першу частину моделі використовуються метеорологічні дані, 

спостережені або встановлені за сценаріями глобального потепління, у другу – 

природний або непорушений водогосподарською діяльністю річний стік та 

кількісні показники водогосподарських перетворень. Розглядається ланцюг 

послідовностей формування стоку: “клімат → кліматичний стік → підстильна 
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поверхня → природний стік → водогосподарські перетворення → побутовий 

стік”. Таким чином, вивчається та моделюється водогосподарська система, яка 

зазнає зовнішніх (кліматичних) та внутрішніх (водогосподарських) впливів й 

певним чином реагує на цей вплив. У моделі використовується поняття 

“кліматичний стік”, тобто стік, зумовлений кліматичними факторами й 

розрахований за метеорологічними даними. Кліматичний стік відповідає 

природному зональному стоку річок. Для малих та середніх водозборів, на 

формування стоку яких значною мірою впливають фактори підстильної 

поверхні, розроблені регіональні залежності, за якими можна оцінити перехідні 

коефіцієнти від кліматичного стоку до природного [53]. Таким чином, при 

використанні метеорологічних даних сценаріїв глобального потепління 

визначається зональний стік, який відповідає новим кліматичним умовам [78]. 

Для визначення побутового стоку розроблена стохастична модель, яка враховує 

в ймовірнісній формі взаємодію між природним (кліматичним) стоком й 

антропогенними чинниками. 

Застосування чисельних моделей для вирішення питань впливу змін 

клімату на водні ресурси річок є найбільш оптимальним, оскільки розвиток 

моделей в останні десятиліття досяг значних успіхів. Контрольні розрахунки 

клімату останніх століть за допомогою глобальних кліматичних моделей 

підтвердили їх здатність відтворювати основні тенденції та зміни в кліматичній 

системі планетарного масштабу [47].  

Тому, використання даних таких регіональних кліматичних моделей для 

розрахунків на майбутнє є також цілком виправдано. Досвід застосування такого 

методу в Європейських країнах показує, що отримані в моделях проекції можна 

використовувати як початкові для подальших прогнозів в суміжних галузях 

науки та господарської діяльності. Але такий підхід потребує певних попередніх 

перевірок (верифікацій) в регіоні, для якого застосовуються чисельні моделі, у 

нашому випадку – це басейн Дністра. 

Детальний опис використаної у дослідженні чисельної моделі REMO 

представлений у розділі 4. 
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1.5. Висновки до розділу   

 

У розділі подана інформація про результати досліджень, здійснених в 

басейні Дністра українськими та закордонними вченими. Дослідження 

охоплюють чимало напрямків – гідрологічний режим Дністра та його приток, 

вивчення гідрографічних характеристик, вивчення циклічності коливань стоку 

на річках басейну, оцінку антропогенного впливу на гідрологічний режим, 

дослідження якісних характеристик поверхневих та підземних вод басейну, 

вивчення умов формування гідрохімічного режиму річок. Для досліджень кінця 

ХХ, початку ХХІ сторіччя характерним є вивчення впливу кліматичних змін на 

формування гідрологічного режиму власне Дністра та його приток. У цьому ж 

напрямку працюють вчені в межах багатьох міжнародних проектів, що 

виконується в басейні. Деякі з них тривають і зараз.  

Одним із сучасних напрямків досліджень є здійснення моделювання 

(прогнозування) змін стоку на річках басейну на майбутнє із застосуванням 

кліматичних моделей. Отримані результати свідчать щодо збільшення 

температури повітря та зменшення кількості опадів, зменшення стоку на річках 

басейну в майбутньому. 

Аналіз гідрометеорологічної мережі спостережень в басейні Дністра 

показує, що перші гідрометричні вимірювання були здійснені ще у 1848 році. На 

сьогоднішній день гідрометеорологічна мережа басейну Дністра нараховує 83 

витратомірних гідрологічних постів. Мережа метеорологічних станцій в басейні 

Дністра налічує 15 станцій на території України та 9 станцій на території 

Молдови. 

У розділі також подана інформація про методи досліджень, що використано у 

роботі з метою вивчення впливу змін клімату на гідрологічних режим Дністра - 

відновлення пропусків в багаторічних рядах спостережень, оцінка однорідності 

рядів спостережень, аналіз циклічності коливань в рядах спостережень, оцінка 

впливу кліматичних змін на гідрологічний режим. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТОКУ РІЧОК БАСЕЙНУ ДНІСТРА 

 

2.1. Кліматичні умови  

 

Досить велика довжина Дністра, який бере початок в Карпатах і впадає в 

Дністровський лиман Чорного моря, а також значна протяжність басейну з 

північного заходу на південний схід обумовлює помітні відмінності в 

кліматичних характеристиках басейну [3, 47].  

Висота над рівнем моря, велика пересіченість місцевості, напрям і 

експозиція схилів — все це сприяє своєрідному розподілу метеорологічних 

елементів в горах. У формуванні клімату верхньої і середньої ділянок басейну 

велику роль відіграють Карпати і Волинська височина. Вони впливають на 

загальну циркуляцію атмосфери, зумовлюють фронтогенез в горах і 

трансформацію повітряних мас над просторами рівнини.  

Значення середньорічної температури повітря в межах басейну 

коливається від +6 до +10 ºС. Найхолодніший місяць – січень (температура в 

січні змінюється від -6 ºС у верхів’ї до -2 ºС у гирлі Дністра). Найтепліший 

місяць – липень (температура в липні змінюється від +16 ºС у верхів’ї до +23 ºС 

у гирлі Дністра). Найбільша амплітуда температур повітря відмічається в 

середній частині басейну (тут клімат найбільш континентальний) [97, 101]. 

Середні багаторічні показники температури повітря (за даними окремих 

метеостанцій) в басейні Дністра наведено в таблиці 2.1. 

 

 

 

 

 



 
 

Таблиця 2.1 

Середні багаторічні показники температури повітря в басейні Дністра  

за даними метеорологічних станцій, ºС 

Метеостанція 

Місяці 

Рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

УКРАЇНА 

м.Тернопіль -4,8 -3,8 0,4 7,7 13,6 16,7 18,3 17,6 13,1 7,4 2,1 -2,6 7,0 

смт Славське -5,1 -3,8 -0,2 5,6 10,9 14,1 15,7 14,9 11,0 6,1 1,7 -2,8 5,6 

м.Турка -4,8 -3,9 0,0 5,9 11,4 14,4 16,0 15,4 11,5 6,9 2,0 -2,5 6,1 

м.Стрий -3,3 -2,5 2,3 8,4 13,8 16,7 18,5 17,6 13,7 8,5 3,5 -1,2 8,2 

м.Яремче -3,1 -2,3 1,3 7,1 12,3 15,3 17,0 16,4 12,6 7,9 3,0 -1,1 7,0 

смт Нова Ушиця -4,6 -3,3 1,3 8,7 14,6 17,6 19,2 18,5 13,9 8,0 2,9 -2,3 7,7 

м.Мостиська -3,0 -1,8 2,5 8,5 13,8 16,9 18,5 17,9 13,7 8,7 3,6 -1,0 8,0 

м.Бережани -4,1 -2,7 1,5 8,3 13,7 16,7 18,3 17,6 13,2 8,0 2,8 -1,9 7,5 

м.Чортків -4,3 -2,9 1,4 8,5 14,2 17,1 18,7 18,0 13,5 8,1 2,6 -2,2 7,5 

м.Долина -3,2 -2,0 1,8 7,6 13,0 16,1 17,7 17,2 13,1 8,2 3,1 -1,3 7,5 

м.Дрогобич -3,2 -2,0 2,1 8,3 13,4 16,7 18,3 17,6 13,4 8,3 3,4 -0,9 7,9 

м.Івано-Франківськ -4,3 -2,8 1,6 8,3 13,7 17,0 18,7 17,9 13,5 7,9 2,6 -2,0 7,6 

м.Кам’янець-

Подільський 
-4,4 -3,1 1,6 8,7 14,7 17,9 19,5 18,9 14,3 8,6 2,8 -2,6 8,0 

м.Коломия -4,6 -3,1 1,4 8,1 13,5 16,7 18,4 17,6 13,2 7,7 2,4 -2,2 7,3 

м.Львів -3,9 -2,9 1,3 8,0 13,4 16,5 18,1 17,4 13,1 7,8 2,7 -1,7 7,4 
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Продовження табл. 2.1 

Метеостанція 

Місяці 

Рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МОЛДОВА 

м.Сорока -3,9 -2,4 2,3 9,7 15,5 18,2 20,1 19,6 14,5 9,0 3,2 -1,7 8,7 

м.Каменка -3,8 -2,2 2,5 9,9 15,8 18,9 20,6 20,0 15,4 9,3 3,5 -1,5 9,1 

м.Рибниця -3,2 -1,9 2,9 10,0 15,9 19,2 20,9 20,2 15,4 9,4 3,6 -1,1 9,3 

с.Білоч -3,4 -1,6 2,9 10,1 15,9 19,2 20,9 20,2 15,3 9,5 3,8 -1,2 9,3 

м.Бравича -2,9 -1,2 3,4 10,4 16,1 19,4 20,9 20,2 15,4 9,8 4,4 -0,5 9,6 

м.Дубоссари -2,7 -1,2 3,3 10,6 16,6 20,1 21,4 21,3 16,3 10,3 4,5 -0,3 10,0 

м.Балцата -2,8 -1,3 3,1 10,2 16,0 19,5 21,2 20,6 15,8 9,9 4,3 -0,6 9,7 

м.Кишенів -2,7 -1,1 3,3 10,4 16,3 19,8 21,6 21,2 16,2 10,3 4,5 -0,5 9,9 

м.Тирасполь -2,4 -0,9 3,5 10,5 16,3 20,0 21,9 21,3 16,2 10,3 4,7 -0,2 10,1 

 



 
 

Кількість опадів в межах басейну зменшується із заходу на схід. Річні суми 

опадів в Карпатах сягають 800 – 1000 мм, в окремі роки до 1400 мм; на 

Подільській височині – від 700 – 800 мм на північному заході до менш ніж 500 

мм на південному сході. Відмінною рисою режиму опадів у верхів’ї є активна 

зливова діяльність, що визначає паводковий гідрологічний режим річок. Зливові 

дощі мають різну тривалість – можуть сягати 7 годин. Дощі з кількістю опадів 

70 мм і більше спостерігаються з травня по грудень, але найчастіше влітку [5, 16, 

21].  

Більша частина опадів випадає влітку. Найбільш дощовим є липень з 

середньою за багаторічний період сумою опадів 70 – 142 мм. Добова сума опадів 

в середньому становить 4,1-5,3 мм. Максимальна добова сума опадів 

відмічається під час дуже інтенсивних і тривалих злив, найчастіше у червні – 

липні і досягає 67-149 мм за добу [16]. 

Середні багаторічні суми опадів в басейні Дністра наведено в таблиці 2.2. 

Важливою є відмінність і у висоті снігового покриву. Значним він є в 

Карпатах: максимальна висота (близько 80 см) зазвичай спостерігається в 

першій половині лютого. В окремі зими висота снігу сягає 1,5 м. У передгір'ї 

висота снігу вдвічі менше. У нижній течії річки сніговий покрив нестійкий. Його 

середня багаторічна висота - близько 5 см. Стійкий сніговий покрив у верхній та 

середній частинах басейну встановлюється в другій половині грудня, і не 

сходить до середини лютого [60].  

Кількість днів із сніговим покрив коливається в межах від 70-80 в 

північній частині басейну до 30-40 в південній. Найпізніше сніговий покрив 

сходить на гірській території басейну (кінець березня – перша половина квітня).  

Льодовий режим на річках басейну Дністра настає в різні періоди через 

нестійкі температури осінньо-зимового періоду. Утворення льодоставу, строки і 

його тривалість залежить від метеорологічних умов.  

Процес замерзання триває від 3-ох до 4-ох тижнів. Найбільш ранній період 

настання льодоставу – перша половина листопада, найбільш пізній – кінець 

січня – початок лютого. 



 
 

Таблиця 2.2 

Середні багаторічні значення сум опадів в басейні Дністра за даними метеорологічних станцій, мм 

Метеостанція 
Місяці 

Рік 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

УКРАЇНА 

м.Тернопіль 31,9 31,7 42,1 37,4 65,7 81,8 92,6 66,4 55,0 37,7 33,3 31,0 606,4 

смт Славське 62,9 56,6 79,4 67,1 110,7 108,6 137,8 103,4 87,7 68,8 71,2 62,4 1016,8 

м.Турка 62,3 55,4 68,3 61,0 109,5 124,3 157,4 105,0 88,8 63,9 59,8 58,1 1013,9 

м.Стрий 37,6 41,2 51,8 51,7 97,0 111,1 116,1 100,3 71,2 50,0 41,3 32,7 802,0 

м.Яремче 34,2 39,7 68,8 66,0 112,7 161,6 187,7 138,7 84,2 66,0 42,3 38,2 1040,1 

смт Нова Ушиця 35,9 36,9 39,5 43,5 57,5 86,4 99,1 65,7 48,5 36,8 38,4 33,7 621,9 

м.Мостиська 41,5 38,4 52,8 47,2 85,9 77,2 108,7 72,3 72,1 47,5 36,9 33,7 714,3 

м.Бережани 35,5 34,9 45,6 38,7 58,9 75,4 72,6 59,3 52,7 40,1 30,8 29,3 573,7 

м.Чортків 36,8 39,3 46,0 46,9 79,5 85,1 90,6 65,1 56,9 43,8 37,4 34,2 661,8 

м.Долина 36,0 39,7 57,3 58,0 97,8 125,5 157,1 103,1 77,8 62,3 41,7 34,4 890,7 

м.Дрогобич 33,9 37,8 52,6 52,5 96,2 111,1 118,3 79,4 75,6 49,9 37,1 30,1 774,5 

м.Івано-Франківськ 33,3 32,0 46,5 42,7 80,1 88,8 103,3 78,8 59,3 51,8 30,5 25,6 672,8 

м.Кам’янець-

Подільський 
33,2 37,5 39,9 43,5 59,0 91,2 96,6 61,7 49,7 41,4 35,7 33,7 623,1 

м.Коломия 32,5 31,0 46,1 51,7 75,1 113,6 110,4 78,7 67,1 52,2 31,8 26,5 716,7 

м.Львів 54,3 45,8 59,2 50,5 98,1 88,5 101,0 81,1 63,4 48,7 45,7 43,4 779,8 
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Продовження табл. 2.2 

Метеостанція 

Місяці 

Рік 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МОЛДОВА 

м.Сорока 30,5 28,6 28,7 41,9 57,5 73,1 83,4 52,2 52,5 32,2 39,2 31,0 550,8 

м.Каменка 30,0 26,4 28,2 44,2 56,2 74,4 81,0 51,6 50,1 31,3 37,7 32,0 543,3 

м.Рибниця 29,9 26,0 25,9 39,0 48,0 72,8 76,1 55,9 53,0 30,7 38,3 30,2 525,8 

с.Білоч 25,3 23,6 25,4 39,8 52,6 76,6 75,1 51,2 49,9 28,8 32,7 28,6 509,6 

м.Бравича 33,3 31,3 34,4 46,7 57,4 85,3 76,2 54,3 55,1 34,1 41,0 35,0 584,1 

м.Дубоссари 34,2 31,4 30,2 38,7 53,4 67,7 71,2 49,5 47,9 36,6 43,1 35,3 539,3 

м.Балцата 28,4 26,6 29,0 38,5 48,8 70,8 65,3 50,9 48,2 35,8 36,7 31,8 510,5 

м.Кишенів 34,6 31,1 34,1 40,6 52,7 66,0 68,8 51,1 51,6 37,6 42,0 37,3 547,5 

м.Тирасполь 32,1 28,9 27,6 34,7 47,1 67,0 63,6 50,6 49,4 35,6 38,4 33,1 508,1 



 
 

Найбільша відносна вологість повітря притаманна всьому басейну в грудні 

– 86-92% за добу; найменші значення – верхня частина басейну (травень) та 

нижня частина (серпень) – 65-70%. Дефіцит вологи збільшується в напрямку із 

північного заходу на південний схід басейну Дністра [60].  

Річне випаровування з водної поверхні в басейні Дністра від 670 мм (в 

середній частині басейну) до 1050 мм (в нижній частині басейну).  

В цілому по басейну Дністра клімат помірно-континентальний, з теплою 

м’якою зимою та тривалим вологим літом [22, 42, 46].  

 

2.2. Фізико-географічні умови формування стоку 

 

2.2.1. Геологічна будова та гідрогеологічні умови басейну. Одним із 

головних чинників, що визначає гідрологічний режим водних об’єктів, є 

геологічна будова їх водозборів. Геологічна будова визначає те, якими є площа 

водозбору, його похил та похил русла, характер грунтів, гідрогеологічні умови 

[60]. 

Відповідно до геологічної будови басейн р. Дністер можна поділити на три 

частини – Верхню (Карпатську), Середню (Подільську) та Нижню 

(Причорноморську). Для Карпатської частини басейну найбільш поширеними 

гірськими породами є піщаники, мергелі, аргіліти, а також вапняки. У 

Подільській частині найбільш поширені вапняки, піщаники та глини. В нижній 

течії (Причорномор’я) переважають глини та вапняки. Долина Дністра в нижній 

течії заповнена алювіальними відкладами. На поверхні вони перекриті лесом 

[86]. 

Ріки – притоки Дністра, що стікають з Карпат, несуть значну кількість 

завислих наносів, які відкладаються в передгірській частині. Наприклад, товща 

алювіальних відкладень в гирлі р. Стрий, притоці Дністра, досягає 30 м. Виходи 

палеозою на поверхню зустрічаються в цій частині басейну по берегах самого 

Дністра. Це вапняки, піскові сланці. Відклади мезозою всіх систем 

зустрічаються в долині Дністра (мергелі, глауконітові піски і вапняки) Неогенові 
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відклади Придністров’я представлені вапняками і гіпсом. Тут розвинутий карст. 

Шари давніх геологічних періодів перекриті товщею четвертинних відкладів 

континентального походження: алювіальними і делювіальними відкладами, 

лесоподібними суглинками і лесом [1, 14, 16]. 

На південно-західній окраїні Подільської височини найбільш давніми є 

делювіальні відклади (грубі кварцеві піски з домішками гальки карпатського 

походження). Алювіальні відклади зустрічаються на верхніх терасах Дністра. 

Вони представлені пісками, глинами і галькою карпатського походження. 

Відклади нижніх терас представлені більш молодим алювієм (піски, річкові 

глини, намул, галька). Крім алювію зустрічаються лесоподібні суглинки, лес. 

В межах Прикарпаття четвертинні відклади представлені галькою, гравієм, 

пісками, глинами і суглинками, а в Карпатах – потужним шаром суглинків (1-5 

м) із щебенем. У верхів’ї Дністра зустрічаються відклади водо-льодовикового 

походження. Долини гір, тераси, заплави складені алювіальними відкладами з 

піску і глини [86, 97, 118]. 

Басейн Дністра включає чотири гідрогеологічні райони [60]:  

Гідрогеологічну провінцію складчастої області Українських Карпат. 

У цій області виділяють два гідрогеологічні райони – Передкарпатський 

артезіанський басейн та гірська складчаста область Карпат. Ресурси підземних 

вод приурочені до локально поширеного водоносного горизонту в алювіальних 

четвертинних відкладеннях. Гідрогеологічний розріз Передкарпатського 

артезіанського басейну представлений слабопроникними глинистими 

неогеновими відкладеннями, на яких залягають водоносні четвертинні 

відкладення заплав і надзаплавних терас річок Стрий, Бистриця, Чечва, Луква, 

Свіча. До цих відкладень приурочений основний і єдиний в межах басейну 

водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях.  

Волино-Подільський артезіанський басейн. 

Гідрогеологічний розріз Волино-Подільського артезіанського басейну 

представлений потужною моноклинально залягаючою товщею осадових мезо-

кайнозойських відкладень. Характерною особливістю басейну є відсутність 



65 
 

 

 

регіонально витриманих слабопроникних шарів. Винятком є шар зони 

мергельно-крейдяних відкладень верхньої крейди, який, не дивлячись на велику 

кількість ділянок його розмиву, присутній на всій площі поширення відкладень. 

У межах басейну виділяються водоносні горизонти у таких відкладеннях: 

четвертинних, середньоміоценових, сарматських, турон-маастрихтських, 

сеноманських, верхньодевонських, нижньо-середньодевонських і силурійських. 

Вони мають значення для централізованого водопостачання, 

Область тріщинних вод Українського щита. 

В межах області виділяються основні водоносні горизонти у відкладеннях 

сарматського ярусу міоцену, а також в тріщинуватій зоні кристалічних порід  

докембрію. Водоносний горизонт в сарматських відкладах поширений в 

північно-східній частині басейну Дністра (верхів'я річок Мурафа і Мурашка). 

Водовмісні відкладення представлені карбонатними породами, перекритими 

одновіковими глинами. 

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію 

поширений в долинах вже згаданих річок Мурафа і Мурашка, а також на 

прилеглих вододілах. Перекрито водоносний горизонт слабопроникними 

відкладеннями палеогенового, неогенового і четвертинного віку. 

Причорноморський артезіанський басейн. 

На території басейну основними є водоносні горизонти у відкладеннях 

середньо-верхньосарматського під’ярусу верхнього міоцену, а також 

алювіальних верхньопліоценових відкладеннях. Перспективним є водоносний 

горизонт у відкладеннях верхнього міоцену. Особливістю є часте перешарування 

водовмісних і слабопроникних відкладень, нерівномірна обводненість. 

Водоносні відклади представлені карбонатними і теригенно-карбонатними 

породами [49, 53, 60]. 

 

2.2.2. Рослинність та ґрунтовий покрив. Природна рослинність 

найкраще зберіглася в карпатській частині басейну [42]. На території Середнього 

та Верхнього Дністра ліси збереглися на 35-45% площі, решта частини припадає 
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на розорані землі (20%), луки (20%), забудови, дороги (8%), рідколісся та 

чагарники (7%). Найбільш поширеною в горах є смерека, ялиця та бук. Нижче по 

схилах поширені мішані ліси. Ще нижче – листяні .  

Лісова рослинність рівнинної та передгірської частини басейну 

представлена видами широколистих та мішаних лісів (дуб звичайний, граб, 

сосна, бук).  

Смерекові ліси формують верхній лісовий пояс на висоті 900-1350 м, який 

іноді може зустрічатися на висотах від 500 м. В лісах Карпат домінує піхта, бук, 

дуб, ялина, гарб, а також широколистяні породи. В підліску зустрічається 

ліщина. У вологих місцях є ясень та в’яз. 

На висотах понад 1000 м в умовах перезволоженої території (річна сума 

опадів 1400-1600 мм) поширені приполонинні ліси. Саме тут сприятливі умови 

для формування паводків, селевих потоків, снігових лавин [46, 86].   

В межах Верхнього Дністра поширена гірська лучна рослинність; в 

рівнинній частині басейну більше заплавних та низовинних луків. У порівнянні з 

лучною рослинністю ліс відіграє більшу роль у формуванні стоку річок. 

Болотяна рослинність поширені в межах Верхньодністровської рівнини та 

в долинах приток Дністра. Болотисті луки зустрічаються в пониженнях терас та 

в центральних частинах заплав, а також в межах старих русел. В окремих 

випадках (переважно у верхній течії Дністра) болотисті луки можуть займати 

всю заплаву.   

Уся гирлова частина Дністра вкрита густою рослинністю (верби, тополі 

здебільшого зустрічаються на прируслових валах, насамперед, де їх відносна 

висота є більшою). Поблизу лиману зустрічаються лише поодинокі дерева. 

Домінантна рослинність у плавнях – очерет звичайний, зустрічаються луки 

озерні. Що ж до водних рослин, то тут поширеними є рдесник, жабурник, 

сальвінія плаваюча, водяний горіх. 

 Характер ґрунтового покриву визначається впливом клімату, типом 

підстилаючих порід, місцевими особливостями. В ґрунтовому відношенні басейн 

Дністра можна поділити на рівнинну та гірську частини. 
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У межах гірської частини басейну Дністра ґрунти представлені такими 

типами: бурі лісові, бурі лісові опідзолені, буроземно-глеєві, дерново-буроземні, 

лучні буроземні, гірські підзолисті, гірські лучні, гірські оторфовані, 

торфоболотні [60]. 

Буроземи поширені переважно на схилах різної крутизни, на добре 

дренованих породах. Буроземи лісові опідзолені залягають на середніх та 

високих терасах карпатських річок, на малостічних ділянках. Буроземи глеєві 

утворюються за рахунок вирубки лісу, поширені вони на ділянках, підтоплених 

ґрунтовими водами.  

Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти залягають та високих 

заплавах річок в горах та передгір’ях, мають високу родючість та є цінними 

орними землями.  

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні та глеєві ґрунти в Передкарпатті є 

основними і поширені на середніх і високих терасах.  

Лучні глеєві ґрунти характеризуються значним вмістом перегною (5-6%), 

мають зернисту структуру, підстилаються торфами на заплавах Дністра та його 

приток.  

У межах рівнинної частини басейну поширені чорноземи типові, 

чорноземи опідзолені, сірі опідзолені ґрунти, світло-сірі опідзолені, дерново-

підзолисті ґрунти, темно-сірі опідзолені, чорноземи лучні, лучні та болотні 

ґрунти.  

В межах Вінницької області поширені реградовані грунти (зустрічаються 

на змитих схилах, сильно змінені антропогенною діяльністю). Серед них 

зустрічаються чорноземи, темні-сірі, сірі опідзолені ґрунти.  

Чорноземи типові поширені у височинному Лісостепу, на найменш 

розчленованих рівнинах басейну. Чорноземи опідзолені натомість поширені по 

всій території басейну, на розчленованих рівнинах.  Ці ґрунти містять значний 

відсоток гумусу у своєму складі.  
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Темно-сірі опідзолені ґрунти поширені в основному на лівобережній 

частині басейну Дністра, залягають на широких вододілах та використовуються 

як орні землі [60].    

Чорноземи лучні розвинені на лівобережній частині басейну, залягають у  

пониженнях із високим рівнем ґрунтових вод. На ерозійно-денудаційних 

рівнинах поширені карбонатні чорноземи. У балках та в заплавах річок по всій 

території басейну Дністра поширені лучні ґрунти. Найнижчі частини балок та 

заплав займають болотні ґрунти, які сформувалися при постійному 

перезволоженні ґрунтовими водами. Товщина горизонту торфу становить 20-40 

см [46, 49, 60].  

В цілому, поширення ґрунтів у басейні Дністра відповідає природним 

зонам, прослідковується чітка зональність в розподілі ґрунтів різних типів. 

 

2.3. Гідрографічна мережа 

 

Річка Дністер бере початок в Українських Карпатах, протікає у напрямку з 

північного заходу на південний схід по території України, Молдови, і знову 

повертається в Україну неподалік від узбережжя Чорного моря.  

Дністер є найбільшою річкою України і Молдови, та разом з Дунаєм, 

Дніпром і Південним Бугом належить до великих річок водозбірного басейну 

Чорного моря [70, 97].  

Загальна довжина річки 1362 км, в межах України довжина складає 662 км 

або 48,6%; відповідно в межах Молдови довжина складає 475 км (34,9%); 

частина Дністра протяжністю 225 км (16,5%) є кордоном між Україною і 

Молдовою. Площа басейну Дністра складає 72,1 тис км2, з них в межах України 

знаходиться 52,5 тис км2 або 72,8%; відповідно в межах Молдови – 19,4 тис км2 

або 26,9%; невелика частина басейну належить Польщі – 0,23 тис км2 (0,3%). 

Абсолютна висота витоку становить 760 м, середній похил – 56 см/км [5, 16, 86].  

За радянських часів басейном Дністра управляли як єдиною системою, але 

з 1991 року Молдова і Україна управляють тільки тими частинами басейну, які 
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знаходяться на їхній території. Дністер є основним постачальником води для 

Молдови і значною мірою для України, а особливо для Одеси, Хотина, 

Кам'янця-Подільського [5, 46]. 

Довжина басейну Дністра – близько 700 км, середня ширина близько 103 

км. З заходу оточений Карпатами, з північного заходу – Сано-Дністровським 

вододілом, з півночі – Розточчям, з південного сходу – Дністровсько-Бузьким та 

із південного заходу – Дністровсько-Прутським вододілами. Основною 

особливістю гідрографічної мережі басейну Дністра є відсутність значних 

приток – переважають малі річки завдовжки до 10 км (16 234 річки). Ще 449 

річок мають довжину до 25 км, 86 річок – 26 – 50 км, 45 річок – 51 – 100 км, 15 

річок – 100-300 км. На басейн Дністра припадає 23,7% від кількості річок 

України, загальна довжина яких складає 34650 км [46, 86, 97]. 

Середня багаторічна витрата річки в гирловій частині дорівнює 310 м3/с. 

Розрахунковий стік Дністра через Дністровський гідровузол складає 8,4 млрд. м3 

(50% забезпеченості), 6,9 млрд. м3 (75% забезпеченості) та 4,8 млрд. м3 (95% 

забезпеченості) [15, 16]. 

Річкова мережа в басейні Дністра на різних ділянках розвинута 

нерівномірно. Вона найбільш густа (понад 1 – 1,5 км/км2) у Карпатській частині 

басейну, на цій ділянці формується близько 70% стоку річки; менша – на 

лівобережній Подільській – 0,5 – 0,7 км/км2; і зовсім не розвинута в нижній 

степовій частині (0,20 км/км2 і менше). У Молдові густота річкової мережі 

складає 0,46 км/км2.  

За умовами живлення, водного режиму і фізико–географічними 

особливостями русло Дністра також можна розділити на три частини: Верхню – 

Карпатську (від витоку до с. Нижнє, гирло р. Тлумач, 2 км нижче гирла р. Золота 

Липа, довжина 296 км), Середню – Подільську (від с. Нижнє до м. Дубосари, 

довжина 715 км) та Нижню (від греблі Дубосарської ГЕС до гирла, довжина 351 

км). Разом з тим є очевидним те, що будівництво Дністровської ГЕС суттєво 

змінило екологічну ситуацію в басейні і з цієї точки зору гідротехнічний 

комплекс може розглядатися в якості нової межі зонування басейну [14, 16].  
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Карпатська частина басейну Дністра складається із декількох середніх за 

висотою хребтів, які тягнуться паралельно один одному. Схили гір переважно 

похилі. Дністер на цій ділянці характеризується значними перепадами висот та 

водоспадами через кожні 2 – 3 км. Швидкість течії води – 1 м/с. Важливою 

особливістю гірської частини є те, що вона зазнає неотектонічних рухів: кожний 

рік підіймається на 10 – 15 мм. 

Перша велика притока Дністра – р. Стрв’яж, що впадає з лівого берега. 

Далі за течією основними притоками є праві, перша серед них – р. Бистриця 

Тисменицька. Ділянка між гирлом Стрв’яжу та м. Розвадів являє собою 

Верхньодністровську низовину, що тягнеться широкою смугою здебільшого на 

правому березі Дністра. Перед впаданням р. Стрий, найбільш повноводної 

притоки, ширина Дністра становить 60 – 65 м. 

Нижче за течією своїми розмірами виділяються рр. Свіча, Лімниця та 

Бистриця. Вказана ділянка Дністра відносно збільшення стоку є найважливішою. 

На додаток до повноводних правобережних приток, що витікають з Карпат, в 

річку впадає ще кілька приток з лівого берега. Найбільші серед них – рр. Гнила 

Липа та Золота Липа. Ширина русла на цій ділянці досягає 100 м, глибина 2,5 – 3 

м. Тут формується близько 50% стоку Дністра. На Карпатській території басейну 

Дністра середні значення модуля річного стоку є найбільшими (4,70 – 5,33 л/с 

км2), а біля самого витоку річки цей показник досягає 10,0 л/с км2. 

Подільська частина басейну Дністра розташована на Волино–Подільській 

височині. Для цієї ділянки басейну притаманні висхідні рухи земної поверхні. 

Внаслідок цього долини Дністра і його приток дуже врізані з крутими, місцями 

каньйоноподібними схилами, які піднімаються над рівнем Дністра на 150 – 180 і 

більше метрів. Річка має ряд добре розвинуті меандри. Висота брівок долини 

середнього Дністра складає 360 – 470 м над рівнем моря. Волино–Подільська 

частина басейну також має добре розвинуту гідрографічну сітку (до 0,7 – 1,0 

км/км2). Гідрографічна сітка представлена такими річками: Верещиця, Гнила 

Липа, Стрипа, Серет, Смотрич, Ушиця, Лядова, Мурафа та інші. Ширина річки 

на цій ділянці в межень коливається від 80 до 200 м. В середній течії річки 
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спостерігається часте чергування порогів, перекатів та плесів. Найбільш значні 

пороги в м. Ямпіль довжиною до 400 м, шириною до 250 м. Глибина річки на 

перекатах коливається від 0,35 до 1 м, на плесах – від 1,5 до 4 м, на порогах – від 

0,5 до 1,2 м. Основні притоки – річки Серет та Збруч.  

Нижня частина басейну знаходиться на території Причорноморської 

низовини та має рельєф степного типу. На відміну від решти басейну тут 

спостерігаються низхідні рухи земної поверхні. Це, зокрема, сприяє утворенню 

плавневого масиву – частини долини, розрізаної рукавами, старицями, яка 

заливається під час повеней. Разом з тим, цей фактор створює умови для 

акумуляції твердого стоку [23, 42]. 

Русло Дністра дуже звивисте. Долина нижнього Дністра має добре 

розвинуту заплаву та шість надзаплавних терас. Гідрографічна сітка слабо 

розвинута – 0,2 км/км2. Швидкість течії в нижній частині Дністра знову 

збільшується від 0,2-0,4 м/с на плесах до 0,5-0,9 м/с на перекатах. Глибина річки 

на перекатах 1,6-2,5 м, на плесах 4,8 м, а в деяких місцях від 10 до 16 м. Середня 

ширина русла в цій частині Дністра складає 100-200 м. Схили долини річки 

асиметричні. Висота правого схилу до гирла знижується від 150 до 50 м, а лівого 

від 70 до 30 м. 

Всі ліві притоки нижньої ділянки Дністра відносяться до малих річок з 

невеликою водністю (рр. Реут, Ікель, Бик). Найбільша протока – р. Турунчук або 

Новий Дністер, яка поблизу молдовського села Чобручи на 148-му км від гирла 

відгалужується від судохідного русла Дністра, і впадає знову в Дністер на 21-м 

км від гирла поблизу с.Біляївка. Завдяки піщаній гриві, яка була намита водою, 

Турунчук відділився від оз.Біле і впадає безпосередньо в Дністер. Турунчук 

забирає близько 60% води Дністра. Більша частина берегів Турунчука обривиста 

і глиниста, вони покриті вербовим лісом, заростями лози та різнотрав’ям. На 

берегах Дністра, Турунчука та розташованого між ними острова Турунчук 

знаходиться ціла система озер (найбільші з них Кучурганський лиман, озеро 

Біле, Путрино і Тудорово). Озера басейну Дністра разом із залишками стариці 

займають площу 39,4 км2, при загальному об’ємі 35,2 млн. м3. Дана ділянка 
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цікава з точки зору збереження водно-болотних угідь і підтримання 

біорізноманіття.   

Нижче с. Маяки від Дністра відділяється рукав Глибокий Турунчук – 

штучний канал шириною близько 100 м та глибиною 9 – 10 м [49, 86]. 

Плавнева ділянка Дністра, яка видовжена з північного заходу на південний 

схід, має довжину 57 км, а ширина її – 4 – 6 км. На цій ділянці в складі гирлового 

геокомплексу Дністра виділяють аквально-плавнево-дельтовий і долинний 

сектори, які є найбільш цінними в пониззі Дністра. Важливим елементом 

ландшафту гирлової ділянки є плавневі озера. В цілому їх можна нарахувати 

близько ста, але основними є 10-15. Більшість озер плавневого масиву 

з'єднується з рукавами річки невеликими водотоками – єриками, які перерізають 

прирусловий вал, а далі проходять через зарості очерету. Ширина найбільших з 

них становить 15-20 м, максимальна глибина - 1,5 м. За допомогою єриків 

здійснюється основне надходження води в озера. Основну роль відіграють 

єрики, які з'єднують озера з рукавом Турунчук. Велику мінливість коливань 

рівня у верхній частині плавневого масиву зумовлює те, що великі швидкості і 

витрати фіксуються саме там. Іншим шляхом надходження води в озера (і в 

плавні) є її перелив через прирусловий вал при значних повенях і паводках. В 

даний час весь плавневий масив затоплюється. З усієї площі плавнів Дністра 

(240 км2) найбільш цінна і разом з тим незаймана ділянка знаходиться між 

рукавами річки. Її площа становить 100 км2. Найціннішими в природному плані 

частинами ландшафту гирлової ділянки Дністра є плавневі озера. Надходження в 

них наносів і інтенсивне заростання сприяють тому, що вони поступово 

зменшуються в розмірах. 

Найбільшими плавневими озерами Дністра є озера Путрине, Тудорово, 

Біле. Їх площа відповідно становить 2,2, 2,8 і 1,3 км2. З літературних джерел 

відомо, що глибина цих, а також інших озер раніше була більшою. Найбільші 

глибини (2,8 м) збереглися в оз. Криве, яке є старицею річки [97].  

Дністровський лиман являє собою розширену річкову долину р. Дністер. 

Довжина лиману 42 км. Площа водного дзеркала - 360 км2 (з урахуванням 
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плавнів 408 км2), обсяг водної маси - 0,54 км3. За своїми розмірами 

Дністровський лиман є найбільшим з прісноводних лиманів України. Геолого-

гідрохімічний режим вод лиману визначається складною взаємодією стоку 

Дністра (70%) і проникненням в лиман морських вод (30%). Відповідно до 

впливу тих чи інших вод акваторія лиману розділяється на чотири частини: 

передпротокова і південна осолонена (солоність - 9‰), середня перехідна (0,03-

5‰) і північна опріснена (0,02-1,2‰). Від Царгородської протоки, яка з'єднує 

море з Дністровським лиманом, до порту Білгород-Дністровський проритий 

канал глибиною 1,8-2,0 м. В каналі, особливо під час нагонів з моря, солоність 

може підвищуватися до 17 ‰. 

У басейні Дністра нараховують 65 водосховищ (площа водної поверхні 

24,35 тис. га, об’єм 2 156 млн. м3) і 3 447 ставків (площа водної поверхні 20,8 

тис. га, об’єм 244,4 млн. м3). У тому числі, в басейнах середніх і малих річок 

нараховується 49 водосховищ (площа водної поверхні 7,96 тис. га, корисний 

об’єм 119,83 млн. м3) і 1935 ставків (площа водної поверхні 20,8 тис. га, об’єм 

12,89 млн. м3) [76, 86].   

 

2.4. Водогосподарське використання Дністра 

 

Дністер здавна широко використовується у багатьох сферах господарської 

діяльності - водному транспорті, водопостачанні, рибному промислі, рекреації. 

Тут з початку XIX ст. здійснювалося перепланування (випрямлення) та 

розчищення русла, поглиблення порогів, через що Дністер став значно 

зручніший для сплаву лісу і судноплавства [42]. Нині водні ресурси Дністра 

широко використовуються в зрошенні, промисловому, комунальному та 

сільськогосподарському водопостачанні, рибному господарстві, у будівництві 

застосовується русловий алювій, на одне з перших місць вийшла 

гідроенергетика (рис.2.1). Вода з Дністра та його приток використовується для 

водопостачання багатьох міст України – Львова, Івано-Франківська, Тернополя, 

Чернівців, Одеси, Кам'янець-Подільського та інших [46]. 
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Рис. 2.1. Структура водокористування в басейні Дністра (станом на 2018 рік)  

На території басейну в межах України розташовано 62 міста і 95 селищ 

міського типу, в межах Молдови - 2 муніципії і 41 місто. На суміжних 

територіях України і Молдови проживає понад 7 млн. чоловік (Україна - 5 млн. 

чол, Молдова - 2,7 млн. чол). Дністер є основним джерелом води для Молдови і 

в значній мірі для України [85]. 

На самому Дністрі розташовано близько 10 водозаборів, що здійснюють 

забір питних вод для потреб населення. Незважаючи на незначну довжину 

гирлової ділянки річки Дністер, саме тут здійснюється основний відбір води. За 

кілометр від кордону з Молдовою на Дністрі розташований водозабір Білгород-

Дністровської зрошувальної системи. Нижче вода відбирається водопровідною 

станцією "Дністер", а також Маяк-Біляївської та Троїцько-Граденіцкой 

зрошувальними системами. Лише однією водопровідною станцією "Дністер" для 

водопостачання Одеси та Іллічівська, щорічно відбирається понад 300 млн. м3 

води, що приблизно відповідає витраті в 10 м3/с [97, 107]. 

В басейні розвивається енергетична, нафтогазова, вугільна, хімічна, лісова, 

деревообробка та харчова промисловість, а також сільськогосподарське 

виробництво.  

Разом з тим, паралельно використанню води для потреб різних галузей, 

відбувається скид стічних вод у Дністер та його притоки. Територіально велика  

кількість скинутих зворотних вод припадає на гірську (верхню) частину басейну 
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Дністра (Львівська, Івано-Франківська області). Найбільша частка неочищених 

стічних вод скидається в межах Одеської області, що негативно впливає на 

екологічний стан вод гирлової частини Дністра.  

Найбільші забруднювачі вод Дністра та його приток знаходяться у верхній 

частині басейну: АТ «НПК Галичина», Роздільське ДГХП «Сірка», Стебницьке 

ДХГП «Полімінерал» та інші. 

Вниз за течією забруднені води скидають КП «Миколаївводоканал», 

МДКП «Розділтеплокомуненерго» та інші. Найбільш негативний вплив на 

екологічний стан вод в притоках здійснюють підприємства харчової 

промисловості, сільськогосподарського виробництва.  

Дністровська ГЕС - найбільша господарська споруда басейну, щорічно 

виробляє близько 800 млн. кВт-год.електроенергії, Дністровське водосховище – 

одне із найбільш значних, які були створені в Україні у 80-ті роки минулого 

століття. Водосховище призначено для річного регулювання стоку з переходом 

на багаторічне.  

Серед великих водосховищ України Дністровське є наймолодшим. 

Особливістю водосховища є його велика глибина, що сягає 54 м. Цей факт, а 

також конструктивні характеристики ГЕС зумовлюють істотний вплив 

гідровузла на гідрологічний режим Дністра.  

Проект дністровського гідровузла, що включав створення Дністровського 

водосховища, розроблено інститутом «Укргідропроект». Відповідно до проекту, 

створ гідровузла розташований в 677,7 км від гирла, площа басейну до створу 

становить 40500 км2. Норма стоку Дністра в створі греблі - 274 м3/с. 

Максимальна витрата, на яку розрахований гідровузол – 13 260 м3/с [5, 46, 97].  

Дністровська ГЕС – руслового типу. На ній встановлено шість 

гідроагрегатів потужністю по 117 тис.кВт кожний. Сумарна потужність станції – 

702 тис.кВт. Поверхневий водоскид влаштовано над машинним залом.  

Основні характеристики водосховища:  

- Нормальний підпірний рівень – 121,0 м; 

- Форсований рівень – 125,0 м; 
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- Рівень мертвого об’єму – 102,5 м; 

- Повний об’єм – 3,0 км3; 

- Корисний об’єм – 2,0 км3; 

- Площа водного дзеркала – 142 км2; 

- Довжина – 194 км;  

- Середня глибина – 21,0 м; 

- Максимальна глибина – 54 м. 

Об’єм води, що міститься у призмі від НПР до форсованого рівня, 

становить 592 млн м3.  

Забір води на ГЕС здійснюється з досить значних глибин. Водозабірні 

отвори мають такі відмітки: верхня – 95, нижня – 78 м. 

 Будівництво Дністровської ГЕС розпочалося у 1977 р., перший 

гідроагрегат пущено наприкінці 1981 р., останній (шостий) – у 1983 р. Для 

вирівнювання скидів Дністровської ГЕС в 19,8 км нижче неї споруджено 

буферну греблю. Розташування її від гирла – 657,9 км, площа басейну до створу 

– 41320 км2. Гребля має 12 водоскидних отворів, два з яких мають можливість 

плавного регулювання висоти і відповідно скидних витрат. Ліворуч від 

водоскидної греблі збудовано невеличку ГЕС, на якій встановлено три 

гідроагрегати потужністю по 15,5 тис.кВт кожний. 

Вище буферної греблі створено буферне водосховище. Характеристики 

його такі:  

- НПР – 72,0 м; 

- Форсований рівень – 82,0 м; 

- Рівень мертвого об’єму – 67,0 м. 

Дністровське водосховище наповнювалося з кінця 1981 по 1987 р., що 

певною мірою пояснюється тривалим періодом малої водності Дністра. Можна 

вважати, що заповнення водосховища закінчилося 7 червня 1987 р., коли рівень 

майже досяг проектного – 120,81 м [97].  

Подальші зміни рівня у водосховищі відбувалися внаслідок коливань 

водності та регулювання скидами. У червні 1987 р. з Дністровського 



77 
 

 

 

водосховища вперше здійснено екологічний попуск, який у наступні роки став 

регулярним.  

На території Молдови між с.Каменка і м.Дубоссари розташоване 

Дубосарське водосховище довжиною 128 км. Його площа 67,5 км2, повний об’єм 

дорівнює 0,486 км3, корисний – 0,214 км3. Швидкість течії Дністра в 

Дубоссарському водосховищі знижується до 0,1 м/с з коливаннями від 0,05 до 

0,15 м/с.   

За період експлуатації Дубоссарське водосховище суттєво замулилося, що 

призвело до зменшення повного об'єму - до 0,27 км³. Використовується 

водосховище для зрошення, водопостачання, рекреації, місцевого 

судноплавства. 

 

2.5. Висновки до розділу  

 

Дністер є найбільшою річкою України і Молдови та належить до великих 

річок водозбірного басейну Чорного моря. Довжина басейну Дністра – близько 

700 км, середня ширина близько 103 км. Гідрографічна відмінність басейну 

Дністра від інших річкових басейнів України – відсутність значних приток 

(притоки Дністра, це переважно малі річки завдовжки до 10 км). 

Середня багаторічна витрата річки в гирловій частині дорівнює 310 м3/с. 

Русло Дністра дуже звивисте. Долина нижнього Дністра має добре розвинуту 

заплаву та шість надзаплавних терас. Гідрографічна сітка слабо розвинута – 0,2 

км/км2 (в середньому по басейну); максимальної щільності досягає у верхній 

правобережній (Карпатській) частині – 1-1,5 км/км2. 

Відповідно до геологічної будови басейн р. Дністер можна поділити на три 

частини – Верхню (Карпатську), Середню (Подільську) та Нижню. Басейн 

Дністра включає чотири гідрогеологічні райони: гідрогеологічну провінцію 

складчастої області Українських Карпат, Волино-Подільський артезіанський 

басейн, область тріщинних вод Українського щита та причорноморський 

артезіанський басейн. 
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Характеристика ґрунтового покриву визначається впливом клімату, 

характером підстилаючих порід, місцевими особливостями. В ґрунтовому 

відношенні басейн Дністра можна поділити на рівнинну та гірську. 

Досить велика довжина Дністра, який бере початок в Карпатах і впадає в 

Дністровський лиман Чорного моря, а також значна протяжність басейну з 

північного заходу на південний схід обумовлює помітні відмінності в 

кліматичних характеристиках басейну. Значення середньорічної температури 

повітря коливається від +6 до +10. Річні суми опадів в Карпатах сягають 800 – 

1000 мм, в окремі роки до 1400 мм; на Подільській височині – від 700 – 800 мм 

на північному заході до менш ніж 500 мм на південному сході, у нижній частині 

басейну. 

Кількість днів із сніговим покрив коливається в межах 70-80 в північній 

частині басейну до 30-40 в південній. Річне випаровування з водної поверхні в 

басейні Дністра від 670 мм (в середній частині басейну) до 1050 мм (в нижній 

частині басейну). В цілому по басейну Дністра клімат помірно-континентальний, 

з теплою м’якою зимою та тривалим вологим літом.  

Власне Дністер та його притоки використовуються для водопостачання 

населення, тому значна частина води акумульована у ставках та водосховищах. 

У басейні Дністра нараховують 65 водосховищ (площа водної поверхні 24,35 тис 

га, об’єм 2 156 млн м3) і 3 447 ставків (площа водної поверхні 20,8 тис га, об’єм 

244,4 млн м3). Нині водні ресурси Дністра широко використовуються в 

зрошенні, промисловому, комунальному та сільськогосподарському 

водопостачанні, рибному господарстві. У будівництві застосовується русловий 

алювій, а на одне з перших місць вийшла гідроенергетика. 
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РОЗДІЛ 3 

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ХАРАКТЕРНИХ ВИТРАТ ВОДИ РІЧОК БАСЕЙНУ 

ДНІСТРА ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД 

 

3.1. Відновлення характерних витрат води  

 

Перелік гідрологічних постів у басейні Дністра, обраний нами для аналізу, 

наведено у розділі 1 даного дослідження. Період дії кожного із зазначених 

гідрологічних постів представлено в  таблиці 3.1.  

До відновлення даних та вибору постів-аналогів було створено базу даних 

для кожного гідрологічного посту по характерним витратам води – 

середньорічним, максимальним (весняного водопілля та дощових паводків) та 

мінімальним (періоди відкритого русла та льодоставу).  

У якості пунктів-аналогів для гідрологічних постів басейну Дністра було 

взято суміжні пости, які мають необхідні умови для відновлення. У басейні 

Дністра відновлення даних для подальших розрахунків, потребували наступні 

гідрологічні пости – м.Галич, м.Заліщики, м.Бендери, м.Розвадів. 

Тривалість спостережень (з перервами) на постах басейну Дністра досить 

різна і варіюється від 22 до 134 років (табл. 3.1). Найдовший (і найбільш повний) 

ряд спостережень має гідрологічний пост Бендери. Спостереження тут розпочато 

у 1881 році і тривають вони до сьогодні. Перерва у спостереженнях припадає на 

період з 1916 по 1945 рр. Для всіх пунктів спостережень, що розташовані на 

Дністрі, було зібрано дані по 2015 рік включно. 

За даними середньорічних, максимальних та мінімальних витрат 

гідрологічного посту Бендери було відновлено значення відповідних 

характеристик для постів Галич та Заліщики за період з 1881 по 1895 рік. 



 
 

Таблиця 3.1. 

Гідрологічні пости в басейні Дністра та період їх дії  

Річка Гідрологічний пост Період дії поста, роки 

УКРАЇНА  

Дністер с.Стрілки 1913-1918, 1920, 1925-1929, 1958-.. 

– // – м.Самбір 1946-… 

– // – смт Розділ 1958-1979, 1981-… 

– // – смт Журавне 
1895-1914, 1926-1929, 1941-1946, 

1972-… 

– // – м.Галич 1895-1915, 1917, 1920-1929, 1946-… 

– // – м.Заліщики 1895-1914, 1917, 1920-1929, 1940-… 

– // – с.Нижнів 
1894-1900, 1902-1911, 1913, 1920-

1929, 1940, 1942, 1943, 1945-2000 

– // – 
м.Могилів-

Подільський 
1983-… 

– // – с.Маяки  1983-… 

Стрвяж м.Хирів 1963-1988,  1996-… 

– // – с.Луки 1957-… 

Верещиця м.Комарне 1957-… 

Бистриця с.Озимина 1954-… 

Тисьмениця м.Дрогобич 1940-1943, 1945-… 

Щирець смт Щирець 1945-… 

Стрий с.Матків 1955-… 

– // – с.Завадівка 1961-… 

– // – с.Ясениця 1984-… 

– // – 
смт Верхнє 

Синьовидне 
1929-1941, 1951-… 

– // – м.Стрий 1916-1918, 1920-… 

Завадка с.Риків 1983-… 

Яблунька м.Турка 1940-1987, 1995-… 

Рибник с.Майдан 1983-… 

Опір м.Сколе 1923-1929,  1956-… 

Славська смт Славське 1954-… 

Головчанка с.Тухля 1955-… 

Свіча х.Мислівка 1955-… 
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Продовження табл. 3.1 

Річка Гідрологічний пост Період дії поста, роки 

УКРАЇНА 

– // – с.Зарічне 1953-… 

Лужанка с.Гошів 1949- … 

Орава х.Святослав 1945-… 

Сукель с.Тисів 1959-… 

Свиж смт Букачевці 1957-… 

Лімниця с.Осмолода 1957-… 

– // – с.Перевозець 1954-… 

Чечва с.Спас 1956-… 

Луква с.Боднарів 1954-… 

Гнила Липа смт Більшівці 1945-… 

Бистриця-

Надвірнянська 
с.Пасічна 1957-… 

– // – с.Черніїв 1983-… 

Ворона м.Тисмениця 1961-… 

Бистриця-

Солотвинська 
с.Гута 1949-… 

– // – м.Івано-Франківськ 1983-… 

Золота Липа м.Бережани 1940, 1941, 1945-… 

– // – с.Задарів 1955-… 

Коропець м.Підгайці 1945-… 

– // – смт Коропець 1958-… 

Стрипа х.Каплинці 1945-… 

– // – м.Бучач 1912, 1913, 1923-1929, 1963-… 

Серет 
смт Велика 

Березовиця 
1961-… 

– // – м.Чортків 1940-1941, 1944-… 

Нічлава с.Стрілківці 1955-… 

Збруч м.Волочиськ 1957-… 

– // – с.Завалля 1972-… 

Жванчик с.Кугаївці 1936-1941, 1945-… 

– // – с.Ластівці 1930-1939, 1954-… 

Смотрич с.Купин 1937-… 

– // – с.Цибулівка 1931-… 

Мукша с.Мала Слобідка 1954-… 
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Продовження табл. 3.1 

Річка Гідрологічний пост Період дії поста, роки 

УКРАЇНА 

Студениця с.Голозубинці 1970-… 

Ушиця с.Зіньків 1936-1943, 1945-… 

– // – с.Тимків 1972-… 

Калюс смт Нова Ушиця 1963-… 

Лядова с.Жеребилівка 1963-… 

Мурафа с.Кудіївці 1962-… 

– // – с.Миронівка 1985-… 

Марківка с.Підлісівка 1951-… 

МОЛДОВА 

Дністер  с.Грушка 1968-… 

– // – Дубоссарська ГЕС 1956-… 

– // – м.Бендери 1881-… 

– // – с.Оланешть 1959-… 

– // – с.Незавертайлівка  1971-… 

Кам’янка  смт. Кам’янка  1936-… 

Білоч с.Білоч 1959-… 

Чорна с.Матеуші 1900-… 

Ягорлик с.Дойбани 1949-… 

Реут м.Більці 1972-… 

Реут с.Жолобок 1957-… 

Ікель с.Гояни 1986-… 

Бик м.Кишенів 1967-… 

Молокиш с.Великий Молокиш 1966-… 

Рибниця с.Андріївка 1951-… 

Кубольта с.Кубольта 1966-… 

Кайнара с.Севірово 1954-… 

Ботна м.Каушани 1949-… 

 

Також відновлення відсутніх даних було виконано за даними посту 

м.Розвадів для постів м. Галич, м. Заліщики, м. Бендери за різні часові періоди. 

У таблиці 3.2 зазначено всі пости, для яких було здійснено відновлення 

даних, та пости-аналоги, на основі яких відбувалося відновлення. Також у 

таблиці містяться значення коефіцієнтів кореляції, які відповідають кожному 
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рівнянню регресії, та кількість років суміжних спостережень на відповідних 

постах (n). 

Таблиця 3.2  

Розрахункові параметри, отримані при відновленні пропусків в рядах 

характерних витрат води на гідрологічних постах річки Дністер 

 

Річка – 

пост 

Річка та 

пост-аналог 

Умови 
Відновлені роки 

n > 10 R ≥ 0,7 K/σk ≥ 2 

Середньорічна витрата 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер – 

м.Бендери 
20 0,76 7,84 1881 – 1894 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер – 

м.Бендери 
20 0,81 10,27 1881 – 1894, 1915 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер – 

м.Розвадів 
11 0,91 16,74 1916 – 1919 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер – 

м.Розвадів 
11 0,94 25,54 

1916 – 1917, 

1919, 

1932 – 1941, 

1944 – 1945 

р.Дністер – 

м.Бендери 

р.Дністер – 

м.Розвадів 
11 0,91 16,74 

1916 – 1929, 

1932 – 1945 

Максимальна витрата (весняне водопілля) 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Бендери 
20 0,35 1,74 1881 – 1894 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Бендери 
20 0,5 2,91 1881 – 1894, 1915 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
11 0,57 2,67 1916 – 1919 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
10 0,63 3,30 

1916 – 1917, 

1919, 

1932 – 1940, 1944 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
11 0,86 10,44 

1916 – 1929, 

1932 – 1944 

Мінімальна витрата періоду відкритого русла  

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Бендери 
20 0,49 2,81 1881 – 1894 
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Продовження табл. 3.2 

 

Всього при відновленні даних було побудовано 20 графіків зв’язку між 

витратами відповідних постів (відновлюваного і аналога) та визначено 

аналогічну кількість рівнянь регресії із коефіцієнтами парної кореляції, які 

коливаються в межах від  0,02 до 0,94. Найбільші значення коефіцієнта 

спостерігаються для середньорічних витрат води, найменші – для мінімальних 

витрат періоду льодоставу. Щодо умови про відношення середньої квадратичної 

похибки коефіцієнта регресії та самого коефіцієнта регресії, то тут значення 

коливаються в межах 0,09 до 25,54.  

Виходячи із зазначених вище вимог до правильного відновлення даних, 

нами виключено ті випадки, де коефіцієнт кореляції менший за 0,7 та 

Річка – пост 
Річка та 

пост-аналог 

Умови Відновлені 

роки n > 10 R ≥ 0,7 K/σk ≥ 2 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Бендери 
20 0,32 1,55 

1881 – 1894, 

1915 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
11 0,80 7,03 

1916 – 1917, 

1919 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
10 0,5 2,11 

1916 – 1917, 

1919, 

1932 – 1941 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
11 0,84 9,02 

1916 – 1929, 

1932 – 1944 

Мінімальна витрата періоду льдоставу 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Бендери 
20 0,07 0,31 1882 – 1895 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Бендери 
20 0,02 0,09 

1882 – 1895, 

1915 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
11 0,81 7,45 

1916 – 1917, 

1919 - 1920 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
10 0,47 1,91 

1916 – 1917, 

1919, 

1933 – 1940 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
11 0,73 4,94 

1916 – 1929, 

1932 – 1944 



85 
 

 

 

співвідношення K/σk < 2. У цьому випадку придатними для подальших 

розрахунків будуть тільки варіанти, зазначені у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3  

Гідрологічні пости, що відповідають необхідним умовам для відновлення 

пропусків в рядах характерних витрат води в межах басейну Дністра  

 

Річка – пост 
Річка та  

пост-аналог 

Умови 
Відновлені роки 

R ≥ 0,7 K/σk ≥ 2 

Середньорічна витрата 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Бендери 
0,76 7,84 1881 – 1894 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Бендери 
0,81 10,27 1881 – 1894, 1915 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,91 16,74 1916 – 1919 

р.Дністер – 

м.Заліщики 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,94 25,54 

1916 – 1917, 1919, 

1932 – 1941, 

1944 – 1945 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,91 16,74 

1916 – 1929, 

1932 – 1945 

Максимальна витрата (весняне водопілля) 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,86 10,44 

1916 – 1929, 

1932 – 1944 

Мінімальна витрата періоду відкритого русла  

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,80 7,03 1916 – 1917, 1919 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,84 9,02 

1916 – 1929, 

1932 – 1944 

Мінімальна витрата періоду льодоставу 

р.Дністер – 

м.Галич 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,81 7,45 

1916 – 1917, 

1919 - 1920 

р.Дністер –  

м.Бендери 

р.Дністер –  

м.Розвадів 
0,73 4,94 

1916 – 1929, 

1932 – 1944 
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На рисунку 3.1 наведено приклади графіків зв’язку між середньорічними 

(а) та максимальними (б) витратами води двох гідрологічних постів 

(відновлюваного і аналога) та розраховане в MO Excel рівняння регресії.  

  

(а) (б) 

Рис.3.1. Графіки зв’язку середньорічних витрат (а) та максимальних витрат 

води весняного водопілля (б)  

Використання даних по постах аналогах дало змогу відновити пропуски у 

рядах спостережень по основних постах басейну. Винятком стали 1930 та 1931 

рр., по яких є відсутніми дані постів-аналогів. Тому було виконано відновлення 

пропусків у рядах за вказані роки з використанням даних метеорологічних 

станцій по кількості атмосферних опадів. 

Для цього використано метеорологічну інформацію по середньорічних 

сумах атмосферних опадів на метеорологічних станціях басейну – Бережани, 

Долина, Дрогобич, Мостиська, Коломия, Івано-Франківськ, Турка, Стрий, 

Славське.  

Хоча безперервні спостереження на всіх вказаних станціях починаються 

лише з 1960 року, по метеостанції Стрий дані існують із 1881 року. Також, як 

мінімум, для 6 метеорологічних станцій  спостереження починаються з 1897 

року і тривають до сьогодні, маючи перерви на незначний термін – 1-10 років. 

Досить довготривалі спостереження за опадами дали змогу використати ці 

метеорологічні дані для відновлення витрат води (рис. 3.2). На жаль, за 
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середньорічними значеннями опадів можливим є відновлення тільки 

середньорічних витрат води (для максимальних та мінімальних витрат таке 

відновлення не прийнятне). 

 

Рис.3.2. Зв'язок між осередненими значеннями сум річних опадів та середніми 

річними витратами води для частини басейну, обмеженої створом гідрологічного 

поста р. Дністер – м. Заліщики  

Отриманий коефіцієнт кореляції (R) відповідає умові ≥ 0,7. Отже, 

параметри даного рівняння регресії можна використати для відновлення 

середньорічних витрат води по гідрологічному посту р.Дністер – м.Заліщики за 

1930 та 1931 рік. Відновлення даних за ці ж роки для постів м.Галич, м.Бендери, 

м.Розвадів виконано за вже відновленими даними по м.Заліщикам. Отримані 

результати наведено в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Гідрологічні пости, по яких виконано відновлення  

середніх річних витрат води за 1930 та 1931 рр. 

Річка – пост Річка та пост-аналог 
Умова Відновлені 

роки R ≥ 0,7 

Середньорічна витрата 

р.Дністер – м.Галич р.Дністер – м.Заліщики 0,86 

1930, 1931 р.Дністер – м.Розвадів р.Дністер – м.Заліщики 0,91 

р.Дністер – м. Бендери р.Дністер – м.Заліщики 0,77 
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Кожне із отриманих рівнянь регресії відповідає вимогам застосування 

пунктів-аналогів для відновлення чи подовження рядів спостережень.  

Всього в рамках досліджень для гідрологічних постів на р.Дністер було 

відновлено дані за 63 роки для середньорічних витрат води, за 27 для 

максимальних та, відповідно за 58 і 59 років, для мінімальних витрат літнього та 

зимового періоду. На жаль, регресійний аналіз виявився непридатним для 

відновлення пропусків в рядах максимальних та мінімальних витрат води для 

досліджуваних постів. Для цих рядів не виконувалася умова R (коефіцієнт 

кореляції) ≥ 0,7 та K/σk ≥ 2 [64]. 

Для аналізу отриманих даних по відновленню значень стоку був 

використаний принцип однорідності довготривалих (продовжених, відновлених) 

рядів спостережень. Оцінка однорідності за критеріями Фішера, Ст’юдента та 

Вількоксона показала наступні результати, представлені у таблиці 3.5.  

Примітка: (+) - дані однорідні; (–) - дані неоднорідні. 

Таблиця 3.5  

Оцінка однорідності послідовностей по стоку води р. Дністер з 

відновленими стоковими даними 

Річка – пост 

Перевірка на однорідність за 

критеріями: 

Тривалість 

відновлених 

рядів Фішера Ст’юдента  Вількоксона 

Середньорічна витрата 

р.Дністер – м.Галич + – – 32 

р.Дністер – м.Заліщики + – – 31 

р.Дністер – Бендери + –  – 30 

Максимальна витрата (весняне водопілля) 

р.Дністер – Бендери – + + 27 

Мінімальна витрата періоду відкритого русла  

р.Дністер – м.Галич – – – 31 

р.Дністер – Бендери – – – 27 

Мінімальна витрата періоду льодоставу 

р.Дністер – м.Галич + – – 32 

р.Дністер – Бендери – – – 27 
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Для оцінки однорідності рядів спостережень середньорічного, 

максимального та мінімального стоку генетичними методами було також 

побудовано сумарні інтегральні криві (рис. 3.3).  

 

Рис.3.3. Сумарні інтегральні криві середньорічних та максимальних витрат води 

р. Дністер по гідрологічних постах з відновленими рядами даних 
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На відповідних графіках видно, що переломних точок на сумарних 

інтегральних кривих середньорічних та максимальних витрат води на 

відновлених гідрологічних постах, де відновлювалися стокові дані, немає, що 

свідчить про однорідність рядів спостережень, тобто відсутність кардинальних 

змін у водному режимі р. Дністер. Певні відхилення від лінії тренду 

спостерігаються на сумарних кривих мінімальних (як для періоду відкритого 

русла, так і для періоду льодоставу) витрат води. Це, певною мірою, підтверджує 

і результати, отримані статистичними методами оцінки однорідності. 

У результаті здійснення оцінки однорідності відновлених даних на основі 

сумарних інтегральних кривих та після перевірки на часову однорідність 

середньорічних, максимальних і мінімальних витрат води в басейні р. Дністер за 

статистичними критеріями Стьюдента (t), Фішера (F) та Вількоксона (U) можна 

говорити про точність отриманих результатів, що дозволяє рекомендувати 

розраховані значення середньорічних, максимальних та мінімальних витрат води 

для практичних розрахунків.   

 

3.2. Оцінка однорідності рядів спостережень за стоком води 

 

Необхідність дослідження багаторічних змін гідрологічного режиму на 

річках України обумовлена активними та масштабними антропогенними діями, а 

також процесами глобального потепління [47]. Для оптимізації управління та 

використання водних ресурсів необхідно виявити тенденції змін значень 

характерних витрат води в умовах прояву глобального потепління. Наявність 

змін в умовах формування гідрологічного режиму на річках басейну Дністра у 

зв’язку зі змінами клімату можливо підтвердити або спростувати на основі 

аналізу однорідності характеристик гідрологічного режиму різними методами.   

Було зроблено оцінку однорідності емпіричних вихідних рядів 

спостережень за середньорічними, максимальними та мінімальними витратами 

для річок басейну Дністра. 
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У роботі для дослідження просторово-часової мінливості стоку води було 

використано дані спостережень по 86 гідрологічних постах. Ці дані 

характеризують умови формування стоку води річок всього басейну Дністра.  

Перевірка рядів на однорідність проводилась за допомогою статистичних 

методів оцінки (критерії Фішера, Стьюдента, Вількоксона та оцінка статистичної 

значимості лінійного тренду) та гідролого-генетичних (сумарні криві, різницеві 

інтегральні криві). Детальні результати перевірки рядів даних на однорідність 

представлені в Додатку А та Додатку Б.  

При використанні статистичних методів оцінка однорідності рядів 

спостережень здійснювалася на основі поділу ряду даних навпіл.  

Результати оцінки однорідності рядів даних середньорічних, 

максимальних та мінімальних витрат води на річках басейну Дністра надано в 

таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Результати перевірки рядів характерних витрат води 

 річок басейну Дністра на однорідність 

Параметр 
Ряди, що є однорідними (%), за критерієм: 

Фішера Стьюдента Вількоксона 

Qcep 89 63 62 

Qmax – весняне водопілля 75 82 76 

Qmax – дощові паводки  87 85 84 

Qmin – період відкритого русла  71 42 38 

Qmin – період льодоставу 80 52 56 

 

Аналіз однорідності рядів характерних витрат води статистичними 

методами показав, що 100% однорідності рядів спостережень за обраними 

статистичними критеріями не відмічається.  

При поділі ряду даних на дві рівні частини максимально однорідними 

виявилися дані середньорічних витрат води та максимальних витрат води 

дощових паводків за критерієм Фішера – 89% та 87% всіх рядів спостережень на 
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гідрологічних постах в басейні Дністра. За критерієм Фішера були отримані 

досить високі показники однорідності і для інших рядів спостережень – 80% та 

71% для мінімальних витрат періоду відкритого русла та періоду льодоставу, 

відповідно, та 75% для максимальних витрат води весняного водопілля.   

Менш однорідними виявилися ряди даних за критерієм Стьюдента. Лише 

для максимальних витрат води весняного водопілля та дощових паводків цей 

показник становить 82% та 85%, відповідно.  

За критерієм Вількоксона тільки для рядів максимальних витрат води 

дощових паводків  виявлено високий відсоток однорідності – 84%. 

Результати статистичного аналізу свідчать про те, що найбільша 

однорідність рядів спостережень за характерними витратами води властива 

рядам середньорічних та максимальних витрат. Ряди даних спостережень за 

мінімальними витратами води в басейні характеризуються суттєвим порушенням 

однорідності, особливо за критеріями Стьюдента та Вількоксона [68]. 

Оцінку однорідності було здійснено і за іншим напрямком – із 

застосуванням оцінки статистичної значимості лінійних трендів, Що стосується 

динаміки середньорічних витрат води на річках басейну Дністра, то тут 

статистично значимі тренди притаманні для 21 гідрологічного посту (32% від 

усієї кількості гідрологічних постів).  

Багаторічна динаміка максимальних витрат води весняного водопілля та 

дощових паводків характеризується наявністю статистично значимих трендів 

для 21 та 16 гідрологічних постів відповідно (32% та 25%). 

Оцінка стаціонарності багаторічних коливань мінімальних витрат води в 

басейні Дністра показала, що для більшості рядів спостережень за витратами в 

літній період тренди є статистично значимі – 33 гідрологічні пости. Щодо рядів  

спостережень за мінімальним стоком зимового періоду, то ситуація є наступною 

– неоднорідними є дані 26 гідрологічних постів (41%).  

Для того, щоб підтвердити чи спростувати момент однорідності чи 

неоднорідності в рядах спостережень, було виконане подальше дослідження з 

використанням гідролого-генетичних методів.  



93 
 

 

 

3.3. Аналіз багаторічних коливань в рядах спостережень за стоком на 

річках басейну Дністра 

 

Для виявлення закономірностей змін водності річок басейну Дністра, був 

проведений аналіз багаторічних коливань характеристик середньорічного, 

максимального та мінімального стоку води. За одержаними різницевими 

інтегральними кривими проведено аналіз циклічності коливань стоку води.  

Окремо було оцінено коливання водності за даними гідрологічних постів, 

розташованих безпосередньо на річці Дністер. Нижче представлені графіки 

багаторічних коливань для середніх річних, максимальних витрат води 

весняного водопілля та дощових паводків, мінімальних витрат води періоду 

відкритого русла та періоду льодоставу (рис.3.4). 
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Рис.3.4. Різницеві інтегральні криві багаторічних коливань характерних витрат 

води на Дністрі 
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За даними про динаміку середньорічних витрат води можна зазначити, що 

зараз на всіх вказаних гідрологічних постах триває маловодна фаза. Для постів із 

тривалими періодами спостережень виділяється повний цикл водності – з 1965 

по 1995 рік. За коливаннями максимальних витрат води весняного водопілля та 

дощових паводків, також спостерігається маловодна фаза. На підставі 

різницевих інтегральних кривих коливань мінімальних витрат води (як періоду 

відкритого русла, так і періоду льодоставу) важко виділити повні цикли 

водності. Легше виділити окремі фази. Проте, як показує аналіз, за коливаннями 

цих витрат зараз на Дністрі триває багатоводна фаза.   

 Оскільки басейн Дністра має значну протяжність із північного заходу на 

південний схід, а також нерівномірну густоту гідрографічної мережі в окремих 

частинах басейну, то було вирішено здійснити аналіз багаторічних коливань 

характерних витрат приток Дністра, поділивши всі річки басейну на три частини 

– правобережні (Карпатські) притоки; лівобережні (Подільські) притоки; та 

притоки в межах Нижнього Дністра [63, 66]. Також в роботі виділялися лише 

повні цикли водності, адже різна тривалість спостережень на гідрологічних 

постах не дає можливості чітко виділити всі фази водності та порівняти їх між 

собою. У результаті аналізу було отримано наступні тенденції багаторічних 

коливань характерних витрат річок-приток Дністра.  

Середньорічні витрати.  

На більшості правобережних приток Дністра спостереження за витратами 

води розпочато в маловодну фазу (в проміжку між 1945 і 1962 рр.). Через 

відсутність переломної точки виділити початок цієї фази не можливо. Аналіз 

різницевих інтегральних кривих для правобережних приток Дністра (рис.3.5) 

показує, що характерною для цих річок є багатоводна фаза, яка розпочалася в 

середині 60-х років (переважно з 1965 року). Далі перехід на фазу низької 

водності відбувся на початку 2000-х років (2000 – 2002 рр.). Для таких постів як 

р.Сукіль – с.Тисів, р.Свіча – с.Зарічне та р.Славська – смт Славське і досі триває 

багатоводна фаза.  



 
 

 

 

Рис.3.5. Багаторічні коливання середньорічних витрат води за даними гідрологічних постів  

на правобережних притоках Дністра



 
 

На лівобережних притоках Дністра (рис.3.6) спостереження за стоком води 

розпочинаються більш-менш одночасно (1945-1946 рр.), за виключенням деяких 

гідрологічних постів (р.Смотрич – с.Цибулівка: 1931 р.; р.Жванчик – с.Кугаївці: 

1936 р.; р.Серет – м.Чортків: 1940р.; р.Верещиця – с.Комарно: 1941 р.). Аналіз 

різницевих інтегральних кривих для лівобережних (Подільських) приток Дністра 

показує, що багатоводна фаза розпочинається на більшості річок в середині 50-х 

років – 1954 рік. Збільшення водності за побудованими графіками відбувалося 

до початку 80-х років, а потім знову відбувався перехід на фазу малої водності, 

яка тривала до 1997 р. (рис.6). Наступний період високої водності почався 

наприкінці 90-х років та продовжувався до 2010 р., а після цього знову змінився 

на маловодну фазу.  

У порівнянні із коливаннями середнього річного стоку для правобережних 

приток, коливання середнього річного стоку лівобережних приток Подільської 

частини басейну Дністра характеризуються більшою асинфазністю та 

асинхронністю.  

Багаторічні коливання характерних витрат води Нижнього Дністра 

(рис.3.7) описані за даними гідрологічних постів на р.Мурафа, р.Марківка, 

р.Ботна, р.Реут, р.Каменка, р.Ягорлик, р.Бик, р.Кубольта. На гідрологічних 

постах Молдови здійснюється вимірювання середньорічної витрати води, однієї 

максимальної та однієї мінімальної витрати води, тоді як в Україні ми маємо дві 

максимальні витрати – весняного водопілля та дощових паводків та дві 

мінімальні – періоду льодоставу та відкритого русла. Для того щоб уніфікувати 

оцінку циклічності коливань стоку на гідрологічних постах Нижнього Дністра 

було використано середньорічну витрату, одну максимальну та одну мінімальну, 

згідно підходу Молдови.  

Спостереження на гідрологічних постах Нижнього Дністра починаються 

по-різному: 1949 р. (р.Ботна – м.Каушани, р.Ягорлик – с.Дойбани), 1951 р. 

(р.Марківка – с.Підлісівка), 1958 р. (р.Реут – м.Жолобок), 1963 р. (р.Мурафа – 

с.Кудіївці), 1966 р. (р.Кубольта – с.Кубольта), 1968 р. (р.Бик – м.Кишинів), 1986 

р. (р.Марківка – с.Миронівка). Аналіз різницевих інтегральних кривих показує, 

що маловодна фаза для всіх гідрологічних постів триває від початку 

спостережень і до 1962 р., 1968 р.  



 
 

 

Рис.3.6. Багаторічні коливання середньорічних витрат води за даними гідрологічних постів   

на лівобережних притоках Дністра 
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Наступна багатоводна фаза триває до 1986 р., 1990 р., потім знову 

відбувався перехід на фазу малої водності, яка триває і досі.  

 

Рис.3.7. Багаторічні коливання середньорічних витрат води за даними 

гідрологічних постів на притоках Нижнього Дністра 

 

Максимальні витрати весняного водопілля.  

Аналіз багаторічних коливань максимальних витрат води весняного 

водопілля на  правобережних притоках Дністра показує, що до 1966-1968 рр. на 

цих річках спостерігалася маловодна фаза. Перехід до багатоводної фази 

відбувся в середині 90-х років (тривалість фази високої водності в середньому 

для всіх річок 30 років). Фаза низької водності почалася в період 1982-1984 років 

і триває досі (рис.3.8).  

Як і у випадку із коливанням середньорічних витрат води, максимальні 

витрати весняного водопілля для лівобережних приток також мають більшу 

асинхронність (рис.3.9). Не дивлячись на це, можна виділити багатоводну та 

маловодну фази. Багатоводна почалася на початку 50-х років – 1952-1954 рр., та  

продовжувалася до початку 80-х років – 1988-1992 рр., тривалість фази – 36-40 

років.  
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Для таких річок як: Лядова, Верещиця, Смотрич, Студениця спостерігаємо 

зовсім інші тенденції – маловодна фаза триває з початку 40-х років до кінця 90-х, 

початку 2000-х, далі наступає багатоводна, яка триває і досі. 

Максимальні витрати дощового паводку.  

Аналіз різницевих інтегральних кривих показує, що початок спостережень 

на всіх постах правобережжя Дністра припадає на період маловодної фази, яка 

продовжується до 1968 року. Наступна багатоводна фаза, тривалістю, в 

середньому, 31 рік, починається в кінці 60-х років і продовжується до 1988-1990 

рр. Після неї наступила маловодна фаза, яка триває досі (рис.3.10). 

Натомість, для лівобережних приток початок спостережень на річках 

припадає на фазу високої водності, яка продовжувалася до середини 70-х років 

минулого сторіччя. Маловодна фаза для різних постів настає в період з 1977 по 

1988 рік і триває до сьогодні. Для деяких річок виділяється ще одна маловодна 

фаза, яка триває від початку спостережень (1941-1946 рр) і до кінця 70-х. Це 

зокрема такі річки як: Смотрич, Верещиця, Нічлава, Мукша. Після закінчення 

маловодної фази максимальні витрати дощових паводків на цих річках 

переходять в багатоводну фазу і стають більшою мірою синхронними із іншими 

притоками (рис.3.11).  
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Рис.3.8. Багаторічні коливання максимальних витрат води весняного водопілля  

за даними гідрологічних постів на правобережних притоках Дністра 
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Рис.3.9. Багаторічні коливання максимальних витрат води весняного водопілля  

за даними гідрологічних постів на лівобережних притоках Дністра 
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Рис.3.10. Багаторічні коливання максимальних витрат води дощових паводків  

за даними гідрологічних постів на правобережних притоках Дністра 
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Рис.3.11. Багаторічні коливання максимальних витрат води дощових паводків  

за даними гідрологічних постів на лівобережних притоках Дністра 
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Для максимальних витрат води Нижнього Дністра характерною є 

багатоводна фаза – від початку спостережень і до середини 90-х років, далі йде 

маловодна фаза, яка триває досі (рис.3.12). 

 

Рис.3.12. Багаторічні коливання максимальних витрат води за даними 

гідрологічних постів на притоках Нижнього Дністра 

 

Мінімальні витрати води періоду відкритого русла   

Різницеві інтегральні криві коливань мінімальних витрат води періоду 

відкритого русла на річках правобережної частини басейну Дністра також 

показують наявність двох фаз водності – маловодної, що триває від початку 

спостережень (1945-1957 рр.) і до середини 80-х (1987-1988 рр.), та багатоводної, 

що продовжується із середини 90-х і до 2010 року (середня тривалість фази – 24 

роки). Далі настає фаза низької водності (рис.3.13).  

Спостереження за мінімальними витратами періоду відкритого русла на 

лівобережних притоках починаються в період маловодної фази, яка триває до 

початку 60-х років минулого сторіччя (рис.3.14). Багатоводна фаза починається 

для більшості постів у 1963-1965 роках і продовжується до кінця 1990-х років 

після чого настає фаза низької водності. Різницеві інтегральні криві, побудовані 
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для окремих постів виділяються із загальної спрямованості коливань 

мінімального стоку періоду відкритого русла. А саме – р.Стрипа – с.Каплинці 

характеризується більшою тривалістю багатоводної фази – до 1995 року, а 

р.Золота Липа – с.Зодарів та р.Коропець – м.Підгайці мають повністю 

асинфазний характер – спостереження на них починаються в період низької 

водності, який триває до кінця 80-х років, а наступна багатоводна фаза триває до 

2003 року, після чого мінімальні витрати періоду відкритого русла починають 

зменшуватися.  

Мінімальні витрати води періоду льодоставу.  

Аналіз побудованих різницевих інтегральних кривих засвідчує, що за весь 

період спостережень за мінімальним стоком періоду льодоставу на 

правобережних притоках Дністра можна виділити маловодну фазу – для 

більшості постів вона триває від початку спостережень і до кінця 80-х років, та 

багатоводну – від початку 90-х до середини 2000-х. З 2008-2010 років фаза 

водності перейшла в маловодну, яка триває і досі (рис.3.15).  

Побудовані різницеві криві для витрат води мінімального стоку періоду 

льодоставу на лівобережних притоках Дністра показують, що для більшості 

річок виділяється маловодна фаза – від початку спостережень і до середини 60-х 

років. Багатоводна фаза починається, для різних постів, в період із 1968 по 1974 

рік і продовжується до середини 80-х років (1982 – 1985 рр.). Далі виділяється 

наступна маловодна фаза, яка триває і досі, але в ній виділяються окремі роки 

високої водності, наприклад з 1996, 2006 рр. (рис.3.16).  
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Рис.3.13. Багаторічні коливання мінімальних витрат води періоду відкритого русла 

за даними гідрологічних постів на правобережних притоках Дністра 
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Рис.3.14. Багаторічні коливання мінімальних витрат води періоду відкритого русла 

за даними гідрологічних постів на лівобережних притоках Дністра 
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Рис.3.15. Багаторічні коливання мінімальних витрат води періоду льодоставу 

за даними гідрологічних постів на правобережних притоках Дністра 
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Рис.3.16. Багаторічні коливання мінімальних витрат води періоду льодоставу 

за даними гідрологічних постів на лівобережних притоках Дністра 
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Коливання мінімального стоку періоду льодоставу річок Коропець – 

м.Підгайці та Золота Липа – с.Зодарів виділяються із загальної сукупності 

різницевих інтегральних кривих. Водність цих річок коливається асинхронно із 

іншими лівобережними притоками. Для р.Коропець маловодна фаза починається 

з 1946 року і триває до 1975 року, з 1976 року починається багатоводна фаза, 

тривалістю 40 років, яка продовжується і зараз. Для р.Золота Липа маловодна 

фаза починається з 1955 року і триває до 1988 року, з 1989 року починається 

багатоводна фаза, тривалістю 26 років, яка також продовжується і зараз. 

Різницеві інтегральні криві мінімальних витрат води Нижнього Дністра 

більшості постів синхронні між собою: від початку спостережень і до 1978 року 

тут  тривала маловодна фаза. Наступна багатоводна фаза тривала до середини 

2000-х років. Зараз за даними гідрологічних постів триває маловодна фаза. 

Відрізняється направленістю інтегральна різницева крива тільки для р.Мурафа – 

с.Кудіївці: тут від початку спостережень (1964 р.) і до 1983 року тривала 

багатоводна фаза, а далі настала фаза низької водності, що тривала до 2010 року 

і далі на графіках видно підйом кривої вгору – перехід на багатоводну фазу 

(рис.3.17). 

 

Рис.3.17. Багаторічні коливання мінімальних витрат води 

 за даними гідрологічних постів на притоках Нижнього Дністра 
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При дослідженнях багаторічних коливань характеристик стоку на річках, 

які знаходяться в однакових кліматичних умовах, подібних географічних 

ландшафтах, характеризуються близьким розташуванням їхніх басейнів, 

зазвичай спостерігається синхронність (співпадіння коливань характеристик 

стоку окремих років на різних річках) та синфазність (співпадіння фаз 

підвищеної або зниженої водності на різних водотоках). Проте, як показали 

результати дослідження, навіть на різних річках одного басейну це не завжди 

спостерігається. Причиною цього можуть бути метеорологічні умови, що 

обумовлюють неоднорідність випадіння атмосферних опадів по території та в 

часі, різноманіття форм рельєфу, характер ґрунтового та рослинного покриву на 

водозборах, інші фізико-географічні чинники. Всі вони можуть впливати на 

порушення закономірних коливань характеристик стоку різних річок.  

Враховуючи наявність асинхронних та асинфазних коливань середнього 

річного стоку на окремих річках басейну Дністра, можна зробити висновок про 

те, що на переважній більшості річок в басейні наразі триває маловодна фаза. 

Майже для всіх річок басейну початок спостережень також припадає на 

маловодний період. Узагальнивши всю сукупність побудованих різницевих 

інтегральних кривих, можна зазначити, що багатоводна фаза настає на річках в 

середині 60-х років, а закінчується в другій половині 90-х. За весь період 

спостережень не на всіх річках можна виділити хоча б один повний цикл 

водності, який включає в себе одну багатоводну та одну маловодну фазу. Іноді 

причиною порушення циклічних коливань стоку і неможливості виділення 

циклів водності є недостатність тривалості рядів спостережень, в результаті чого 

відсутні чітко виражені внутрішньовікові цикли.  

Разом з тим було здійснено просторовий аналіз циклічності коливань 

характеристик стоку по  окремих постах. Для цього було використано 

осереднену різницеву криву. Її було накладено на різницеві криві сукупностей 

кожної групи приток: правобережні, лівобережні та Нижнього Дністра (Додатки 

В – К).  
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Аналізуючи відхилення різницевих інтегральних кривих кожної 

сукупності приток від осередненої кривої, можна зробити наступні висновки. 

Що стосується коливань середньорічних витрат води, то різницеві 

інтегральні криві лівих приток практично співпадають з осередненою кривою, а 

серед правих приток від осередненої кривої відхиляється різницева інтегральна 

крива, побудована за даними поста р.Тисьмениця – м.Дрогобич: якщо на 

осередненій кривій виділяється два повних цикли водності – з 1955р. по 1981р. 

та з 1982р. по 2010р., то на зазначеній кривій по річці Тисьмениця чітко 

виділяється лише один цикл за весь період спостережень – з 1964р. по 2004р.  

Коливання максимальних витрат води весняного водопілля показують, що 

різницеві інтегральні криві, побудовані за даними гідрологічних постів: 

р.Верещиця – м.Комарно, р.Смотрич – с.Купин, р.Стрвяж – с.Луки, р.Золота 

Липа – м.Бережани, на діаграмі зміщені до низу графіка, у порівнянні з 

різницевими інтегральними кривими інших приток та з осередненою різницевою 

кривою, проте загальна тенденція зберігається.  

Щодо максимальних витрат води дощових паводків. Серед правих приток 

виділяється тільки пост р.Славська – смт Славське. Різницева інтегральна крива, 

побудована на основі даних цього поста, має перехід від багатоводної до 

маловодної фази – 1989 рік, тоді як на інших правих притоках Дністра зміна фаз 

виділяється не так яскраво. Серед лівих приток виділяється р.Серет – м.Чортків. 

На його різницевій інтегральній кривій, побудованій за даними поста, 

виділяється багатоводна фаза із 1942 року по 1962 рік, тоді як на осередненій 

кривій на цей період припадає маловодна фаза.  

Аналізуючи різницеві інтегральні криві коливань мінімальних витрат води 

періодів відкритого русла та льодоставу, можна зробити наступні висновки. 

Праві притоки мають синхронні коливання мінімальних витрат, як одного, так і 

іншого періодів. Щодо лівих приток, то тут ситуація є наступною:  

- в період відкритого русла на р.Золота Липа – с.Задарів та р.Коропець – 

с.Підгайці спостерігається маловодний період з 1956 по 1982 рік, тоді як на 

осередненій кривій на цей період припадає багатоводна фаза. Також на р.Стрипа 
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– с.Каплинці яскраво виражений перехід з багатоводної на маловодну фазу в 

1995 році, а на осередненій кривій цей перехід спостерігається в 1983 році; 

- в період льодоставу також на р.Золота Липа – с.Задарів та р.Коропець – 

с.Підгайці спостерігаються маловодні періоди з 1948 по 1975 рік та з 1955 по 

1988 рік, відповідно. На осередненій кривій на цей період припадає багатоводна 

фаза – 1955-1985 рр. Також на р.Смотрич – с.Цибулівка з 1944 по 1955 рік 

триває багатоводна фаза, а на осередненій кривій – маловодна (1939-1955 рр.). 

Отже, можна зробити висновок, що, за виключенням окремих приток, 

коливання середнього, максимального та мінімального стоку більшості річок в 

басейні Дністра мають закономірний коливальний характер, співпадаючи для 

окремих виділених груп приток.  

Наочно побачити зміни стоку за багаторічний період можна при оцінці 

сумарних кривих, їхня побудова відбувається для дослідження впливу 

антропогенних факторів та кліматичних змін на стік річок.  

Нами були побудовані сумарні криві середньорічного стоку, 

максимального стоку весняного водопілля та дощових паводків, а також 

мінімального стоку періоду відкритого русла та льодоставу для діючих 

гідрологічних постів в басейні Дністра.  

Середньорічні витрати води.  

Для більшості гідрологічних постів (57 г/п) сумарні криві мають вигляд 

прямих ліній без переломних точок та відхилень. Це свідчить про стаціонарність 

процесу формування стоку на цих річках та про незначний антропогенний 

вплив. Проте, для деяких річок сумарні криві мають відхилення від напрямку.  

Це пов’язано із різними переходами між маловодними та багатоводними 

фазами. Підтвердженням цього є аналогічні переходи на різницевих 

інтегральних кривих, побудованих за даними цих же постів, наприклад: 

р.Стрвяж – с.Луки.  

Максимальні витрати води весняного водопілля та дощових паводків.   

Для 20 гідрологічних постів (28% від усіх) сумарні криві зберігають вигляд 

прямої лінії без значних відхилень та переломів. Це такі гідрологічні пости на 
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наступних річках – р.Дністер (смт Розділ, с.Журавне, м.Галич, с.Заліщики), 

р.Стрий (с.Ясениця, с.Завадівка, с.Матків, с.Верхньосиньовидне), р.Опір – 

м.Сколе, р.Головчанка – с.Тухля, р.Лімниця – с.Осмолода, р.Бистриця-

Надвірнянська – с.Пасічна, р.Золота Липа – с.Задарів, р.Серет – м.Чортків, смт 

В. Березовиця, р.Смотрич – с.Цибулівка, р.Ушиця – с.Тимків, р.Мукша – 

с.М.Слобідка, р.Збруч – с.Завалля, р.Ушиця – с.Зіньків. 

На сумарних кривих, побудованих за даними інших гідрологічних постів, 

наявні відхилення. У більшості випадків переломні точки – це роки зміни фази 

водності. Для 12 гідрологічних постів багатоводна фаза починається в середині 

60-х років, для 9 гідрологічних постів – в другій половині 90-х. Також є 5 

гідрологічних постів із початком багатоводної фази в 2005 році (р.Завадка – 

с.Риків, р.Яблунька – м.Турка, р.Рибник – с.Майдан, р.Студениця – 

с.Голозубинці, р.Мурафа – с.Миронівка). Переломні точки на сумарних кривих, 

які характеризують переходи до маловодної фази, припадають на  початок 80-х 

років минулого століття (р.Свіж – смт Букачевці, р.Гнила Липа – смт Більшівці, 

р.Бистриця-Солотвинська – м.Івано-Франківськ, р.Золота Липа – м.Бережани, 

р.Нічлава – с.Стрілківці) та на період з 1986 року: р.Стрипа – м.Бучач, 

р.Коропець – м.Підгайці, р.Збруч – м.Волочиськ, р.Жванчик – с.Кугаївці, 

р.Мурафа – с.Кудіївці.  

Мінімальні витрати води періодів відкритого русла та льодоставу. 

Для 16 із 72 гідрологічних постів (22% від усіх г/п) виявлено 

однонаправленість процесу формування мінімального стоку в період відкритого 

русла. За багаторічний період умови формування мінімального стоку в період 

льодоставу також порушувалися, лише для 16 гідрологічних постів сумарні 

криві мають вигляд прямої лінії.   

Отже, аналіз сумарних кривих характеристик максимального та 

мінімального стоку показав, що за період спостережень умови його формування 

в часі для більшості річок басейну Дністра зазнали суттєвих змін, оскільки 

сумарні криві мають суттєві відхилення від прямої лінії. На деяких сумарних 

кривих можна побачити слабопомітні довготривалі відхилення, які, як показав 
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аналіз різницевих інтегральних кривих за тими ж постами, пов’язані з фазами 

циклічних коливань. 

Узагальнюючи отримані результати, можна сказати, що для 

середньорічних витрат води на більшості гідрологічних постів перехід на 

маловодну фазу відбувся наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого 

сторіччя: 1988 – 1992 рр. Такі ж самі результати ми отримали і при оцінці 

коливань максимальних витрат води весняного водопілля та дощових паводків 

на річках басейну Дністра. 

Оцінка багаторічних коливань мінімальних витрат води показала дещо 

інші результати. Для більшості гідрологічних постів багатоводна фаза триває 

дещо довше, у порівнянні із середньорічними та максимальними витратами води 

(1963 – 1984 рр.). І маловодна фаза починається, відповідно, пізніше – в 1985-

2000 рр. Проте такий розподіл характерний для більшості правобережних приток 

Дністра. На лівобережних притоках початок маловодної фази припадає на 1989 – 

1995 рр. 

З метою аналізу впливу коливань метеорологічних чинників (температури 

повітря та атмосферних опадів) на коливання характеристик стоку річок 

басейну, нами було побудовано різницеві інтегральні криві коливань 

метеорологічних характеристик за даними метеостанцій, розташованих в межах 

басейну (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Метеостанції, використані для аналізу 

 Нами було використано багаторічні дані спостережень на 15 

метеостанціях, розташованих в українській частині басейну (табл. 3.7, 3.8). 

Таблиця 3.7 

Результати виділення фаз за метеорологічними даними метеостанцій  

(за кількістю опадів) 

Метео- 

станція 

Фази   
Метео-

станція 

Фази  

Волога   Посушлива   Волога   Посушлива  

Опади   Опади 

м.Тернопіль 

  1944 - 1964   

м.Бережани 

  1959 - 1961  

1965 - 1988 1989 - 1996  1962 - 1989  1990 - 2006  

1997 - 2013  2014 - … 2007 - 2010  2011 - … 

смт Славське 
  1946 - 1963  

м.Чортків 

  1959 - 1968  

1964 - 2010  2011 - … 1969 - 1981 1982 - 1994 

м.Турка 
  1946 - 1964  1995 - 2010  2011 - … 

1965 - 2013  2013 - … 

м.Долина 

  1960 - 1964 

м.Стрий 

  1961 - 1972 1965 - 1981 1982 - 1995  

1973 - 1980 1981 - 1994 1996 - 2010 2011 - … 

1995 - 2010  2011 - … 
м.Дрогобич 

  1944 - 1964  

м.Яремче   1946 - 1969 1965 - 1981  1982 - 1995  
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Продовження табл. 3.7 

Метео- 

станція 

Фази  
 

Метео-

станція 
Фази 

Волога   Посушлива    Волога   Посушлива  

Опади    Опади 

 
1970 - 2011 2012 - …   1996 - 2014  2015 - … 

смт Нова 

Ушиця 

  1960 - 1967  
м.Івано-

Франківськ 

  1945 - 1964  

1968 - 2008  2009 - … 1965 - 1981 1982 - 2000 

м.Мостиська 

  1961 - 1964  2001 - 2010 2011 - … 

1965 - 1981  1982 - 1996 
м.Кам’янець-

Подільський 

  1945 - 1967  

1997 - 2014  2015 - … 1968 - 1981  1982 - 1994  

м.Львів 

 

  1945 - 1963 1995 - 2012 2013 - … 

1964 - 1981  1982 - 1995  

м.Коломия 

  1945 - 1964  

1996 - 2010  2011 - … 
1965 - 1981  1982 - 1994  

1995 - 2010 2011 - … 

Таблиця 3.8 

Результати виділення фаз за метеорологічними даними метеостанцій  

(за температурою повітря) 

Метео-

станція 

Фази   
Метео-

станція 

Фази  

Зростання   Зменшення   Зростання   Зменшення   

Температура Температура 

м.Тернопіль 
  1944 - 1988  

м.Бережани 
  1959 - 1988  

1989 - ...    1989 - …   

смт 

Славське 

  1946 - 1988 
м.Чортків 

  1959 - 1988  

1989 - …   1989 - …   

м.Турка 
  1946 - 1997  

м.Долина 
  1960 - 1988 

1998 - …   1989 - …   

м.Стрий 
  1961 - 1988  

м.Дрогобич 
  1944 - 1988 

1989 - …   1989 - …   

м.Яремче 
  1946 - 1988 

м.Івано-

Франківськ 

  1945 - 1987  

1989 - …   
1988 - …   

смт Нова 

Ушиця 

  1960 - 1988 

1989 - …   
м.Кам’янець-

Подільський 

1945 - 

1951 
1952 - 1988 

м.Мостиська 
  1961 - 1997  

1998 - …   1989 - …   

м.Львів 

 

  1945 - 1988  
м.Коломия 

  1945 - 1988  

1989 - …  1989 - …   
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Побудовані різницеві інтегральні криві багаторічного ходу середньорічних 

значень опадів (рис. 3.19) на метеостанціях басейну показали, що для більшої 

половини метеостанцій (8 метеостанцій – 53%), після 1989 року починається 

зменшення середньорічної кількості опадів. Разом з тим, різницеві криві 

середньорічного значення температури (рис. 3.20) на всіх вказаних вище 

метеостанціях показують збільшення температури повітря після 1989 року. 

Тенденції до зменшення кількості опадів та збільшення температури 

підтверджують зменшення водності на річках басейну Дністра після 1989 року, а 

також відповідають прогнозам цих характеристик на майбутнє.  

Рис.3.19. Багаторічний хід річної кількості опадів за даними метеостанцій в 

басейні Дністра 
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Рис.3.20. Багаторічний хід середньорічної температури повітря за даними 

метеостанцій в басейні Дністра 

 

3.4 Порівняння значень характерних витрат води за окремими 

часовими періодами. 

 

Обґрунтування вибору періоду 1971-2000 рр. для верифікації кліматичної 

моделі REMO та розробки поправочних коефіцієнтів було здійснено на основі 

порівняння модульних коефіцієнтів двох періодів – згаданого вище (1971-2000 

рр.) та періоду 1965-1995 рр., який є повним циклом водності за результатами 

оцінки багаторічних коливань стоку на гідрологічних постах в басейні Дністра. 

Цикл водності складається із маловодної та багатоводної фази. Для періоду 

1965-1995 року багатоводна фаза припадає на 1965-1981 рр, маловодна – 1982-

1995 рр.  

Модульні коефіцієнти (К) визначають як відношення величини стоку 

даного року (Qi) до середнього багаторічного значення (�̅�) стоку. Модульний 

коефіцієнт характеризує водність даного року. Якщо значення К понад 1, то роки 

багатоводні, а менше 1 – маловодні. Сума модульних коефіцієнтів обох фаз 

(повного циклу водності) має бути близькою до одиниці.  Модульні коефіцієнти 
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було розраховано для кожного року із згаданих періодів. За формулою (1) було 

обчислено середній модульний коефіцієнт (Кср) за весь період:  

𝐾ср =
1+(𝐾2−𝐾1)

𝑛−1
      (1) 

де К1 – модульний коефіцієнт першого року в періоді, К2 – модульний 

коефіцієнт останнього року в періоді, n – кількість років в періоді, для якого 

обраховується середній модульний коефіцієнт.  

Отримані модульні коефіцієнти для кожного із досліджуваних 

гідрологічних постів представлені у таблиці 3.9. Для періоду 1965-1995 рр. 

значення модульного коефіцієнта коливаються по окремих постах басейну в 

межах 0,95 (р.Мурафа – с.Кудіївці, р.Верещиця – м.Комарно) до 1,05 (р.Мурафа 

– с.Миронівка). Для періоду 1971-2000 рр. модульний коефіцієнт змінюється від 

0,96 (р.Верещиця – м.Комарно) до 1,03 (р.Збруч – с.Завалля, р.Смотрич – 

с.Купин, р.Нічлава – с.Стрілківці, р.Мурафа – с.Кудіївці). 

Дорівнюють одиниці модульні коефіцієнти для 13 гідрологічних постів 

(20%) в періоді 1965-1995 рр. та для 25 постів (39%) в період 1971-2000 рр. 

Отримані результати показують, що для обраного нами контрольного періоду 

1971-2000 рр. осереднені модульні коефіцієнти дорівнюють одиниці навіть в 

більшої кількості випадків. Відхилення між модульними коефіцієнтами двох 

періодів коливаються в межах від -4,8% (р.Мурафа – с.Миронівка – перевищення 

модульного коефіцієнту за період 1965-1995 рр. на 0,05) до +8,4% (р.Мурафа – 

с.Кудіївці – перевищення модульного коефіцієнту за період 1971-2000 рр. на 

0,08).  

Отримані осереднені значення модульних коефіцієнтів для періоду 1971-

2000 рр. підтверджують правомірність використання даного періоду для 

здійснення процесу верифікації кліматичної моделі та розробки поправочних 

коефіцієнтів при оцінці тенденцій подальших змін стоку в межах басейну.  
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Таблиця 3.9 

Значення модульних коефіцієнтів осереднених для двох характерних періодів  

по гідрологічних постах басейну Дністра 

1
9
6
5
-1

9
9
5

1
9
7
1
-2

0
0
0

1
9
6
5
-1

9
9
5

1
9
7
1
-2

0
0
0

1
9
6
5
-1

9
9
5

1
9
7
1
-2

0
0
0

с.Стрілки 0,98 1 Опір м.Сколе 0,99 1 Стрипа х.Каплинці 0,98 1

м.Самбір 0,99 1 Славська см.Славське 0,99 0,99 Стрипа м.Бучач 1 1,01

смт Розділ 0,98 1,01 Головчанка с.Тухля 1,01 1,01 Серет смт В.Березовиця 1,02 1,02

смт Журавне 1 1 Орава х.Святослав 0,99 1 Серет м.Чортків 1,01 1,01

м.Галич 0,99 1 х.Мислівка 1,03 0,99 Нічлава с.Стрілківці 0,96 1,03

м.Заліщики 0,99 1 с.Зарічне 0,99 1 Збруч с.Завалля 1,02 1,03

м.Могилів-Подільський 1 1,01 Лужанка с.Гошів 0,99 0,99 Збруч м.Волочиськ 1 1,02

Грушка 0,99 1 Сукель с.Тисів 1 1 Жванчик с.Кугаївці 0,96 1

Бендери 0,98 1 Свіж смт Букачевці 0,99 1 Жванчик с.Ластівці 0,97 1,01

Олонешти 0,98 1,01 с.Осмолода 1 0,99 Смотрич с.Купин 1 1,03

Дубоссарська ГЕС 0,98 1 с.Перевозець 1 1 Смотрич с.Цибулівка 0,97 1,01

Стрвяж с.Луки 0,97 1,02 Чечва с.Спас 0,99 0,99 Мукша с.Мала Слобідка 0,99 0,99

Верещиця м.Комарно 0,95 0,96 Луква с.Боднарів 0,98 0,99 Студениця с.Голозубинці 0,99 1,01

Бистриця с.Озимина 0,97 1,01 Гнила Липа смт Більшівці 1 1,02 Ушиця с.Зіньків 0,99 0,99

Тисьмениця м.Дрогобич 0,99 1,01 с.Пасічна 1 0,99 Ушиця с.Тимків 0,98 1

Щирець смт Щирець 0,97 1,02 с.Черніїв 1,04 1,02 Калюс смт Нова Ушиця 0,99 0,99

с.Матків 0,99 1 с.Гута 1 1 Лядова с.Жеребилівка 0,97 1,01

с.Завадівка 0,99 1 м.Івано-Франківськ 0,99 1 Мурафа с.Кудіївці 0,95 1,03

с.Ясениця 1,01 1 м.Бережани 1,01 1,01 Мурафа с.Миронівка 1,05 1

смт.Верхнє Синьовидне 1 1 с.Задарів 1 1 Марковка с.Підлісівка 0,99 1

Завадка с.Риків 0,99 0,99 Коропець м.Підгайці 0,98 1,02

Яблунька м.Турка 0,99 0,98 Коропець смт Коропець 1,02 0,99

Бистриця-Солотвинська

Золота Липа

Характерні 

періоди, 

роки

Річка Гідрологічний пост Річка Гідрологічний пост Річка Гідрологічний пост

Свіча

Лімниця

Характерні 

періоди, 

роки

Характерні 

періоди, 

роки

Дністер

Бистриця-Надвірнянська

Стрий
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3.5. Використання аналізу багаторічних коливань стоку для оцінки 

впливу Дністровських водосховищ на водний режим Середнього та 

Нижнього Дністра 

 

Кліматичні зміни стоку Дністра в останні десятиліття проявляються у 

збільшенні (у порівнянні з 50-80 роками ХХ століття) стоку холодного періоду 

року, що (найбільш ймовірно) обумовлено збільшенням кількості опадів в 

осінній сезон, а також більш м'якими, з відлигами, зимами [47, 97]. За даними г/п 

Заліщики величина мінімальної середньодобової витрати води протягом 

останніх десятиліть збільшилася на 73%, а мінімальних середньомісячних витрат 

води збільшилася на 20%. Значно менші зміни характерні для максимальних 

витрат води. Величина максимального середньодобового витрати води зросла 

лише на 4%. Для максимального середньомісячного витрати збільшення не 

перевищує 2%. 

У роботі проведено аналіз впливу Дністровських водосховищ на 

гідрологічні характеристики Середнього та Нижнього Дністра за два характерні 

періоди: 

- до будівництва греблі ГЕС-1 (1951-1980 рр.)  

- період експлуатації (1990-2015 рр.)  

Період з 1980 по 1990 рік виключено із аналізу (в цей період відбувалося 

наповнення Дністровського водосховища, будівництво та введення в 

експлуатацію ГЕС-2). 

Було використано дані трьох пунктів спостережень – м.Заліщики, 

м.Могилів-Подільський, м.Бендери.  

Оцінка багаторічних змін водності Дністра здійснювалася раніше в рамках 

даного дослідження, побудовані різницеві інтегральні криві були використані 

для проведення оцінки впливу водосховищ на стік Дністра.  
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На рисунку 3.21 представлені природні кліматичні зміни стоку Дністра за 

період 1991-2015 рр., по відношенню до періоду 1951-1980 рр. (за даними 

гідрологічного посту м.Заліщики). 

 

а 

 

б 

Рис.3.21. а) внутрішньорічний розподіл стоку Дністра (червона лінія – 1951-

1980 рр; синя лінія – 1991-2015 рр.); б) зміна середньомісячних витрат води за 

два обрані періоди (%)  

 

Вплив водосховищ (за даними гідрологічних постів Могилів-Подільський і 

Бендери) проявляється в зменшенні максимальних весняних витрат води (крім 

травня місяця, коли здійснюється екологічний попуск) і збільшенні меженних 
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витрат літньо-осінньої межені.  Збільшення середнього добового мінімального 

стоку становить 102-118%, для мінімального середньомісячного стоку зростання 

становить 35 - 42%.  

Спостерігається зменшення на 20-25% максимальних добових витрат води, 

для максимальних місячних витрат зменшення становить 15%.  

На рисунку 3.22 представлені зміни стоку Дністра за період 1991-2015 рр., 

по відношенню до періоду 1951-1980 рр. під впливом Дністровських 

водосховищ (за даними гідрологічних постів м.Могилів-Подільський та 

м.Бендери). 

  

а) 

  

б) 

Рис.3.22. а) внутрішньорічний розподіл стоку Дністра (червона лінія – 1951-

1980 рр; синя лінія – 1991-2015 рр.); б) зміна середньомісячних витрат води за 

два обрані періоди (%)  
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В процесі оцінювання впливу водосховищ на гідрологічний режим Дністра 

було виявлено загальну закономірність, що полягає у зменшенні абсолютної 

величини змін зі збільшенням періоду осереднення того чи іншого показника.  

В останній період аналізування (1991-2015 рр.) відбувається збільшення 

мінімального стоку по г/п Могилів-Подільський (нижній б'єф водосховища) в 

порівнянні з сумарним припливом до нього. Збільшення показників 

мінімального стоку в створі г/п Бендери (в порівнянні з г/п Могилів-

Подільський) ймовірно обумовлено регулюючою дією Дубоссарського 

водосховища. 

 Регулююча дія Дністровських і Дубоссарського водосховищ призводить 

до зменшення максимальних витрат води. Однак, при збільшенні періоду 

осереднення максимальної витрати тенденція для гідрологічного посту Бендери 

змінюється на протилежну, що пояснюється меншим регулюючим об'ємом 

Дубоссарського водосховища. 

 

3.6. Висновки до розділу 

 

Для повноцінного здійснення аналізу коливань характеристик 

середньорічного, максимального та мінімального стоку за багаторічний період 

було виконано відновлення стоку води на деяких гідрологічних постах річки 

Дністер. Відновлення виконувалося за методом використання постів-аналогів.  

За даними гідрологічного посту м. Бендери було відновлено значення 

витрат води для постів м. Галич та м. Заліщики за період з 1881 по 1895 рік. 

Також відновлення відсутніх даних було виконано за даними посту м.Розвадів 

для постів м. Галич, м. Заліщики, м. Бендери за різні часові періоди. 

Всього в рамках досліджень для гідрологічних постів на р.Дністер було 

відновлено дані за 63 роки для середньорічних витрат води, за 27 років для 
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максимальних та, відповідно, за 58 і 59 років для мінімальних витрат періоду 

відкритого русла та періоду льодоставу. 

Здійснено оцінку однорідності рядів спостережень за стоком води на 

гідрологічних постах. Для дослідження було використано дані спостережень по 

68 гідрологічних постах. Оцінка однорідності здійснювалася на основі поділу 

ряду даних навпіл. Отримані результати показали, що максимально однорідними 

виявилися дані середньорічних витрат води та максимальних витрат води 

дощових паводків за критерієм Фішера – 89% та 87%.  

Аналіз багаторічних коливань в рядах спостережень за стоком води на 

річках басейну Дністра здійснено з використанням різницевих інтегральних 

кривих. Окремо було оцінено коливання водності за даними гідрологічних 

постів, розташованих безпосередньо на річці Дністер. У коливаннях 

максимальних та середньорічних витрат води зараз на гідрологічних постах 

Дністра триває маловодна фаза. Для постів із тривалими періодами 

спостережень виділяється повний цикл водності – з 1965 по 1995 рік. 

У зв’язку із значною протяжність басейну із північного заходу на 

південний схід, аналіз багаторічних коливань характерних витрат приток 

Дністра здійснено шляхом поділу всіх річок басейну на три частини – 

правобережні (Карпатські) притоки; лівобережні (Подільські) притоки; та 

притоки в межах Нижнього Дністра (нижче м.Могилів-Подільський). 

Враховуючи наявність асинхронних коливань річного стоку на окремих 

річках басейну Дністра, можна зробити висновок про те, що на переважній 

більшості річок в басейні наразі триває маловодна фаза. Майже для всіх річок 

басейну початок спостережень також припадає на маловодний період. 

Узагальнивши всю сукупність побудованих різницевих інтегральних кривих, 

можна зазначити, що багатоводна фаза настає на річках в середині 60-х років, а 

закінчується в другій половині 90-х.  
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Для дослідження впливу антропогенних факторів та кліматичних змін на 

стік річок було побудовані сумарні криві стоку води. Для більшості 

гідрологічних постів сумарні криві мають вигляд прямих ліній без переломних 

точок та відхилень. Це свідчить про стаціонарність процесу формування стоку 

на цих річках та про незначний антропогенний вплив. Проте, для деяких річок 

сумарні криві мають відхилення від напрямку. 

З метою аналізу впливу коливань метеорологічних чинників на коливання 

стоку, було побудовано різницеві інтегральні криві коливань метеорологічних 

характеристик за даними метеостанцій, розташованих в межах басейну. 

Тенденції до зменшення кількості опадів та збільшення температури 

підтверджують зменшення водності на річках басейну Дністра після 1989 року, а 

також відповідають прогнозам цих характеристик на майбутнє.  

Оцінка впливу Дністровських водосховищ на гідрологічний режим Дністра 

показала, що робота водосховищ призводить до зниження максимальних витрат 

води, разом з тим вплив Дубоссарського водосховища менш відчутний, ніж 

Дністровського.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЗМІН КЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА СТОКУ 

ВОДИ В МЕЖАХ БАСЕЙНУ 

 

Дослідження клімату України свідчать, що протягом останніх десятирічь 

температура та деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від 

відповідних значень періоду кліматичної норми (1961-1990 рр.). За останні 

десятиріччя зросла середньорічна температура повітря, відбувся перерозподіл 

кількості опадів по регіонах України і по сезонах (хоча загалом за рік кількість 

опадів залишилася практично без змін) та спостерігається зростання кількості 

прояву окремих стихійних метеорологічних явищ (дуже сильного дощу, 

сильного вітру, дуже сильного снігопаду, сильного туману та ін.). Також 

протягом останніх десятирічь почастішали прояви хвиль тепла [108]. 

Результати моделювання подальших змін клімату для території України 

свідчить про те, що зростання температури повітря й надалі триватиме. 

Подальша зміна температури повітря та кількості опадів протягом року 

призводитиме до зміщення кліматичних сезонів, зміни тривалості вегетаційного 

періоду, зменшення тривалості залягання стійкого снігового покриву, зміни 

8водних ресурсів місцевого стоку тощо [11, 56, 107]. 

Інтерес щодо знань про можливі у майбутньому процеси та зміни водного 

стоку річок завжди був притаманний людству. На сучасному етапі розвитку 

цивілізації, який характеризується стрімким зростанням кількості населення на 

земній кулі й відповідно збільшенням навантаження на природні ресурси Землі, 

питання раціонального використання та забезпечення населення і галузей 

господарства водою стають вкрай актуальними [27]. Це стосується, зокрема, і 

України, яка відноситься до країн з недостатнім водозабезпеченням у 

перерахунку на одного мешканця [112].  
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Тому передбачити кількість води, яка буде доступною Україні в 

майбутньому – важливе питання дослідників сьогодення. Одне із головних 

питань – оцінити зміни гідрологічного режиму річок, внаслідок змін клімату, у 

вразливих паводконебезпечних регіонах країни. Басейн Дністра саме 

характеризується формуванням дощових паводків, які завдають руйнівних 

наслідків економіці двох країн України та Молдови [120]. 

Сучасні зміни клімату, що підтверджуються даними регулярних 

спостережень, потребують новітніх методів дослідження та можливості 

прогнозування змін стану кліматичної системи, окремих її частин, а також 

оцінки наслідків таких змін. Сучасний підхід до вирішення таких проблем – 

застосування чисельного моделювання з використанням глобальних та 

регіональних кліматичних моделей [11, 48, 136]. 

Основними сценаріями, що використовуються при розробці прогнозних 

тенденцій є наступні: 

 А2 – постійне і швидке зростання кількості населення планети на протязі ХХІ 

ст. та найбільша прогнозована кількість антропогенних викидів парникових 

газів та аерозолів (1000 ppm (часток на мільйон); 

 В1 – зростання кількості населення до середини ХХІ ст. з подальшим 

зменшенням і найнижча прогнозована кількість антропогенних викидів (550 

ppm);  

 А1В – населення – як і в В1, кількість викидів – середня між В1 та А2 (720 

ppm). 

Наприклад, в дослідженні Плюнтке Т. та ін. [80] використана 

загальнодоступна  модель SWAT (http: swatmodel.tamu.edu) для моделювання 

водного стоку водозбору р. Західний Буг – с. Сасів за даними глобальних та 

регіональних моделей ECHAM та REMO відповідно для кліматичного сценарію 

А1В. Результати цього дослідження показують, що в цілому на період 2053-2080 

рр. у межах басейну відбудеться зменшення кількості опадів та збільшення 
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температури повітря, швидкості вітру, відносної вологості повітря і сумарної 

радіації. 

Схожі результати отримані і в роботі Сніжка С.І. та ін. [91], які 

досліджували можливі зміни стоку річок України також за даними глобальної 

кліматичної моделі REMO та адаптованої до річок України водно-балансової 

моделі L. Turc. Дослідження виявили, що впродовж ХХІ століття водний стік 

переважної частини річок України суттєво зменшиться, а деякі річки, взагалі, 

перестануть існувати (наприклад, рр. Самара, Сула).  

Фахівці українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) 

розробили прогнозні тенденції змін клімату на території України на період до 

2050 року. Їхні результати показують продовження підвищення максимальної та 

мінімальної температури за рік, тобто зими стануть м’якшими та коротшими, а 

літо спекотнішим. Також відбудеться перерозподіл опадів – на всій території 

країни можливе їх збільшення майже на 20% у січні, березні та квітні та 

зменшення влітку, що на фоні підвищення температури зумовить дефіцит 

вологи, особливо на півдні країни [46 - 48]. 

 

4.1. Кліматична модель REMO: основні характеристики 

 

Регіональна кліматична модель (РКМ) – трьохвимірна динамічна чисельна 

модель, в якій на межах регіону задаються (і поновлюються) значення 

модельованих величин, що отримані за допомогою глобальної моделі, а далі 

проводиться їх розрахунок для виділеного регіону з більшим просторовим 

розділенням, уточненою параметризацією окремих процесів та врахуванням 

особливостей підстильної поверхні. Якщо глобальні моделі мають крок сітки від 

100 до 300 км, то регіональні – менше 50 км [34, 85].  

У нашому дослідженні було використано регіональну числову модель 

REMO. Регіональну модель (REMO) розроблено в Інституті метеорології Макса-
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Планка (м. Гамбург, Німеччина) [11]. REMO об’єднує колишню чисельну 

модель прогнозу погоди EUROPA-MODELL для розрахунків термодинамічних 

характеристик і блок глобальної кліматичної моделі ECHAM5, в якому 

розраховуються процеси хмаро- та опадоутворення, проходження потоків 

сонячної радіації в атмосфері, вплив підстильної поверхні на теплові потоки з 

врахуванням альбедо й типу поверхні. Прогностичними змінними в моделі є 

тиск, температура повітря, горизонтальні проекції швидкості вітру, абсолютна 

вологість і водність хмар [11]. У моделі REMO враховано такі важливі фактори 

впливу на стан атмосфери,  як радіаційні та теплові потоки,  орографія,  

шорсткість і альбедо підстильної поверхні,  що дозволяє припустити коректність 

та адекватність представлення процесів у хмарній тропосфері. Серед 

гідрологічних параметрів, які закладено в моделі, можна вказати наступні: 

поверхневий, підземний стік, загальний (сумарний) стік, просочування 

(інфільтрація) води у верхній шар ґрунту.  

Модель REMO розроблено на замовлення спеціалістів BMBF-

Förderschwerpunkt Wasserkreislauf. Вона мала бути атмосферним компонентом 

спільної атмосферно-гідрологічної моделі. Розробку та застосування цієї моделі 

було визнано головним завданням міжнародного проекту BALTEX 

(Експерименти в Балтійському морі – це регіональний гідрокліматичний проект 

в рамках Проекту глобального енергетичного та водного обміну). 

Інституту метеорології ім. Макса Планка було запропоновано розробити 

німецьку модель BALTEX на основі колишньої моделі прогнозування погоди 

Німецької служби погоди (EUROPA-MODELL (EM) [135]. 16 листопада 1993 

року між організаціями було узгоджено розробку регіональної моделі, придатної 

для моделювання клімату та прогнозу погоди, яку згодом було названо REMO. 

Одна частина розробників була зосереджена на модифікації кліматичної моделі 

EM для використання REMO в прогнозному режимі (наприклад, здійснення 

послідовних 30-годинних прогнозів без асиміляції даних), тоді як інша 
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зосереджувалася на розробках, необхідних для використання REMO в 

кліматичному режимі. 

Версія ЕМ, яка дозволила здійснювати довготривалі прогнози, була 

змінена на MPIfM для використання тиску на поверхні, горизонтальних 

компонентів вітру, температури, водяної пари та вмісту води в хмарах як 

прогностичних змінних замість тиску поверхні, горизонтальних компонентів 

вітру, загальної теплоти та загального вмісту води. Фізична параметризація 

схеми EM залишилася в іншому без змін, але схема фізичної параметризації 

глобальної кліматичної моделі ECHAM4 [139] була реалізована як 

альтернативний варіант. 

Основною метою BALTEX є розуміння та кількісне визначення водних та 

енергетичних циклів над Балтійським морем та його водозбірним басейном. 

Тому перевірка REMO зосереджена на гідрологічних компонентах водного 

циклу. Результати моделювання тривалих проміжків до десяти років з 

використанням даних повторного аналізу ECMWF як латеральних граничних 

умов успішно порівнювали з результатами натурних спостережень [125]. Крім 

того, REMO брала участь у порівнянні моделей під час періоду PIDCAP (пілотне 

дослідження з інтенсивного збору даних та аналізу опадів), що охоплювало вісім 

регіональних моделей [125]. 

REMO працює на різних платформах, включаючи скалярні та векторні 

комп'ютери, такі як робочі станції CRAY, NEC, IBM, DEC, HP, SGI та Linux. 

Паралельна версія (MPI) також використовується. Горизонтальна роздільна 

здатність між 1/10° та 1° в даний час використовується для моделювання, що 

охоплює часові діапазони від днів до століть з обома параметрами. За 

допомогою моделі досліджено такі регіони: Європа, Арктика, Антарктида, 

Сибір, Індонезія, Індія, Бразилія, Перу, Африка, Північна Америка, Балтійське 

море, Північне море, Північна Атлантика, Тихоокеанський регіон. 
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REMO використовується приблизно 15 інститутами у Німеччині, Франції, 

Швейцарії, Греції та Китаї. Інтерес до її використання було висловлено іншими 

інститутами у Німеччині та за її межами. Численні організації аналізують 

вихідні дані, отримані за моделлю REMO. 

REMO використовується як атмосферний компонент BALTIMOS 

(BALTEX Integral Mudel System), який фінансує BMBF – дев'ять партнерських 

консорціумів. Розробка та перевірка зв'язаної моделі системи для Балтійського 

регіону BALTIMOS складається з модулів: атмосфери, морського льоду, океану, 

поверхні землі та гідрології. Основною діяльністю буде перевірка повністю 

пов'язаної системи. Крім того, REMO входить в декілька інших національних та 

міжнародних проектів на наступні роки. 

Починаючи роботу з моделлю REMO, нам були доступні дані 

прогнозованого стоку річок для території всієї Європи (рис.4.1).    

 

 

 

Рис. 4.1. Розподіл середнього річного стоку річок Європи на 2100 р.  

(за даними моделі REMO) 

Зменшити територію, з якою потрібно працювати, до необхідної (у 

нашому випадку до меж басейну Дністра) вдалося за допомогою інструментів 

     max                                                                                                  min 

 (л/с·км2)                                                                                         (л/с·км2)                                                                                                  
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програмного забезпечення Panoply 4 з використанням координат крайніх точок 

полігону, який обмежує басейн Дністра (рис.4.2, таблиця 4.1.).  

Програма Panoply 4 є загальнодоступною для завантаження та 

використання дослідниками, які працюють із просторовими даними. За 

допомогою даного програмного забезпечення можна: 

- створювати 2D моделі масивів з великих багатовимірних масивів даних; 

- розрізати великі масиви змінних і створювати за їх даними графіки. 

- використовувати будь-яку, з більш ніж 100 картографічних проекцій для 

роботи;  

- накладати контури континентів, країн, областей на масиви даних, що 

відображаються на екрані; 

- використовувати будь-яку шкалу кольорів із запропонованих або 

застосовувати власну таблицю кольорів; 

- зберігати необхідні ділянки у форматі растрових зображень (GIF, JPEG, PNG) 

або у вигляді файлів PDF, експортувати ділянки у формат KMZ. 

На рисунку 4.2 зображена тільки частина басейну Дністра розташована в 

межах України. В процесі написання роботи від колег із Молдови ми отримали у 

векторному форматі полігон басейну Дністра і на території Молдови. Тому в 

подальшому використовували в роботі із моделлю REMO площу всього басейну 

Дністра на території обох держав (рис.4.3).  

  
Рис. 4.2. Басейн Дністра з відмітками 

його опорних точок 

Рис. 4.3. Басейн Дністра на території 

України та Молдови  
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Таблиця 4.1. 

Координати опорних точок меж басейну Дністра 

№ Координати № Координати № Координати № Координати № Координати № Координати 

1* 
       49,52**             

22,64 
12 

49,81 

25,75 
23 

48,21 

28,99 
34 

46,95 

29,55 
45 

48,33 

27,69 
56 

48,66 

24,97 

2 
49,61 

22,89 
13 

49,72 

26,06 
24 

47,87 

29,47 
35 

47,13 

29,50 
46 

48,44 

27,64 
57 

48,62 

24,68 

3 
49,70 

23,21 
14 

49,71 

26,33 
25 

47,59 

29,70 
36 

47,36 

29,56 
47 

48,41 

27,44 
58 

48,53 

24,46 

4 
49,60 

23,54 
15 

49,49 

26,47 
26 

47,25 

29,95 
37 

47,30 

29,39 
48 

48,46 

27,14 
59 

48,53 

24,12 

5 
50,05 

23,56 
16 

49,31 

26,89 
27 

47,04 

30,04 
38 

47,55 

29,12 
49 

48,41 

26,91 
60 

48,46 

23,97 

6 
49,67 

24,33 
17 

49,20 

27,21 
28 

46,28 

30,45 
39 

47,88 

20,20 
50 

48,37 

26,65 
61 

48,64 

23,72 

7 
49,80 

24,82 
18 

49,04 

27,33 
29 

46,13 

30,52 
40 

47,96 

20,92 
51 

48,43 

26,37 
62 

48,76 

23,19 

8 
49,73 

25,05 
19 

49,03 

28,10 
30 

46,04 

30,42 
41 

48,12 

28,68 
52 

48,44 

25,96 
63 

48,83 

22,99 

9 
49,93 

25,01 
20 

48,86 

28,39 
31 

46,42 

30,16 
42 

48,07 

28,49 
53 

48,60 

25,56 
64 

49,00 

22,90 
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Продовження табл. 4.1 

№ Координати № Координати № Координати № Координати № Координати № Координати 

10 
49,94 

25,33 
21 

48,57 

28,72 
32 

46,54 

29,88 
43 

48,14 

28,30 
54 

48,61 

25,34 
65 

49,16 

22,89 

11 
49,78 

25,54 
22 

48,45 

28,83 
33 

46,86 

29,75 
44 

48,23 

28,08 
55 

48,74 

25,01 
66 

49,26 

22,73 

 
1* - номер опорної точки (за рис.4.2) 

49,52** – чисельник – географічна широта (північна)            

22,64    – знаменник – географічна довгота (східна)  
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За допомогою вище згаданої програми Panoply 4 можна обирати для 

аналізу та здійснення оцінки прогнозних тенденцій на майбутнє будь-який рік 

(до 2100 року включно) та будь який місяць в році. 

 

4.2. Верифікація кліматичної моделі  REMO 

  

Наступним завданням була верифікація (тестування) результатів 

чисельного моделювання REMO [11] щодо кількісних показників стоку на 

території басейну. Верифікація це аналіз відповідності програми (у нашому 

випадку моделі REMO) алгоритмам математичної моделі. Верифікація 

проводилася через порівняння результатів, отриманих з використанням моделі, з 

даними спостережень гідрологічної мережі за відповідний період [11].   

Оскільки поверхневий стік є комплексним параметром, що залежить від 

низки факторів, у моделі REMO він параметризований як результат взаємодії 

кількості опадів, підстильної поверхні, від типу якої залежить інфільтрація, та 

приземної температури, з якою пов’язане випаровування [48].  

Для верифікації було використано дані спостережень по 22 річках-

притоках Дністра (25 гідрологічних постів) та по самому Дністру (8 

гідрологічних постів). Обрана мережа гідрологічних постів повністю покриває 

басейн Дністра та добре характеризує умови формування водного стоку річок на 

всій території басейну. 

У таблиці 4.2 наведено середньомісячні значення модуля стоку води для 

кожного гідрологічного поста, отримані за даними спостережень (осереднені за 

період 1971-2000 рр.) та значення модуля стоку, отримані для даного створу за 

кліматичною моделлю REMO1.  

На рисунку 4.4 представлений графічний розподіл модуля стоку за даними 

моделі та за даними спостережень на гідрологічних постах. 

                                                           
1 Сірий кольором в таблиці виділені значення модуля стоку, отримані за моделлю REMO   
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Таблиця 4.2.  

Модуль стоку води (л/с∙км2) річок басейну Дністра (осереднений за 1971 - 2000 рр.) 
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1 

р.Дністер 

с.Стрілки 
9,72 11,64 20,78 20,84 15,93 15,98 16,73 8,83 11,15 9,44 9,04 11,70 

8,87 7,90 13,26 16,98 14,74 15,46 14,25 7,30 12,23 8,24 8,32 8,73 

2 смт Розділ 
6,19 6,77 11,25 12,03 9,88 10,38 8,71 6,70 7,04 6,32 6,20 6,80 

5,41 5,35 9,73 7,30 11,27 7,29 8,90 5,75 4,84 4,34 5,91 5,21 

3 м.Галич 
6,60 7,50 14,05 19,67 15,85 15,75 14,04 9,18 9,46 8,15 8,29 8,30 

7,68 6,50 9,25 17,92 14,21 12,81 15,55 7,92 9,91 7,74 6,61 7,41 

4 м.Заліщики 
5,75 6,30 11,31 16,05 13,28 13,00 11,91 7,95 7,99 6,76 7,05 6,86 

6,29 4,97 9,89 13,29 9,12 13,07 8,66 7,07 7,05 7,25 6,83 4,22 

5 
м.Могилів-

Подільський 

4,73 6,09 10,44 11,93 9,80 11,06 10,81 6,95 6,19 5,60 5,88 5,12 

4,09 4,18 8,71 7,35 7,95 10,38 11,53 6,54 3,39 6,02 5,49 4,20 

6 с.Грушка 
4,29 4,89 6,68 9,19 8,32 8,40 7,82 6,02 5,43 5,07 5,23 4,58 

3,52 4,04 6,95 6,25 6,04 7,04 7,22 4,62 3,59 5,60 3,69 3,92 

7 Дубосарська ГЕС 
3,79 4,54 6,49 8,08 7,39 7,20 6,88 5,36 4,73 4,44 4,79 4,21 

4,03 4,07 4,79 6,25 5,40 6,17 8,05 3,88 3,37 5,46 4,09 3,05 

8 м.Бендери 3,18 3,83 5,60 7,05 6,41 6,07 5,93 4,61 3,94 3,69 4,00 3,60 

   
2,81 4,22 4,70 6,10 4,24 4,63 4,36 4,25 1,97 2,47 3,90 5,00 
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Продовження табл. 4.2 

 Річка Пост 

Модуль стоку (л/с∙км2) 
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9 р.Стрвяж с.Луки 
7,20 8,73 14,30 14,19 10,57 10,04 11,81 6,79 7,42 6,93 7,07 8,39 

5,93 6,87 15,53 16,07 9,57 7,13 10,72 6,43 8,21 7,31 6,45 7,42 

10 р.Завадка с.Риків 
13,22 16,67 37,97 56,69 28,29 22,18 21,69 12,38 20,04 17,24 18,41 18,8 

12,45 15,02 37,19 54,31 24,54 19,94 20,70 11,83 16,94 15,69 17,15 16,2 

11 р.Опір м.Сколе 
10,85 11,26 27,20 40,75 24,73 23,48 22,16 13,98 15,27 14,08 15,16 14,8 

9,24 9,54 23,67 31,13 19,84 21,34 20,99 11,31 14,47 11,36 13,56 12,5 

12 р.Свіча х.Мислівка 
14,36 13,76 25,65 50,50 46,36 36,64 36,45 23,19 27,81 22,29 23,30 19,2 

12,44 11,35 22,21 42,76 42,65 35,23 32,60 23,67 22,75 21,48 21,84 16,4 

13 р.Свіж смт Букачівці 
4,97 5,35 8,55 7,17 6,00 7,20 6,00 4,83 5,46 4,94 5,48 5,55 

5,03 4,98 7,30 5,94 6,93 8,64 6,77 4,05 4,40 5,30 4,69 3,44 

14 р.Лімниця с.Осмолода 
13,82 11,30 24,16 64,95 70,50 51,65 46,56 32,22 34,12 26,79 26,80 21,5 

13,08 10,29 21,06 50,43 65,09 47,56 45,07 31,56 29,98 26,19 23,80 18,73 

15 
р.Б.Надвірнянсь-

ка 
с.Пасічна 

7,95 7,67 18,11 42,63 43,09 34,35 31,25 21,58 20,77 14,64 15,03 10,96 

7,39 6,93 16,35 39,47 38,30 28,16 28,03 22,02 19,49 15,38 13,54 8,72 

16 р.Золота Липа с.Задарів 
5,50 5,81 7,42 7,68 6,63 7,14 6,92 6,45 6,60 5,92 5,15 5,40 

4,68 5,12 5,98 6,47 6,38 6,00 7,64 5,73 4,54 5,29 4,09 4,64 

17 р.Золота Липа м.Бережани 
4,94 5,50 6,63 6,82 5,59 6,17 5,63 5,33 5,53 5,08 4,37 4,79 

4,57 5,66 4,50 5,89 5,36 5,70 6,06 5,04 4,36 6,02 3,88 3,12 
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Продовження табл. 4.2 
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18 р.Коропець смт Коропець 
3,94 4,21 6,65 6,44 5,27 5,98 5,21 4,91 5,18 4,45 3,94 4,19 

3,09 2,60 6,18 3,44 3,89 3,57 5,51 4,52 3,06 2,48 3,31 2,98 

19 р.Стрипа х.Каплинці 
2,58 2,78 4,92 5,24 3,16 2,96 2,52 3,04 3,00 2,94 2,04 2,41 

2,08 1,15 3,23 4,52 2,00 3,53 2,62 2,59 2,49 3,78 1,56 1,78 

20 р.Серет 
смт 

В.Березовиця 

5,41 5,81 6,96 7,75 3,97 4,86 5,23 5,37 6,94 6,86 5,23 4,76 

3,49 3,48 4,00 6,29 3,53 5,38 5,48 5,80 6,06 7,27 4,44 4,30 

21 р.Серет м.Чортків 
3,58 3,72 5,27 5,91 3,70 3,91 3,84 3,67 3,84 3,83 3,43 3,35 

3,13 2,56 4,96 4,50 3,30 3,34 3,26 3,07 3,94 4,22 3,06 2,32 

22 р.Нічлава с.Стрілківці 
2,59 2,92 3,91 4,09 2,80 3,24 2,98 2,60 3,09 2,80 2,50 2,62 

2,28 2,56 2,94 2,60 2,47 4,18 2,67 2,29 1,48 3,79 2,34 1,45 

23 р.Збруч м.Волочиськ 
4,23 4,00 5,85 7,52 3,78 4,05 3,80 3,44 3,93 3,61 3,67 3,99 

3,89 5,93 4,76 5,42 3,93 2,71 3,48 2,48 1,91 4,72 3,14 5,55 

24 р.Збруч с.Завалля 
3,06 3,21 4,51 4,89 3,49 3,76 3,56 3,26 3,39 3,25 3,18 3,13 

2,13 2,98 3,87 4,78 3,72 3,13 3,10 2,93 2,89 4,57 2,74 2,10 

25 р.Смотрич с.Купин 
3,13 3,21 4,75 4,49 3,16 3,41 3,56 2,60 2,83 2,79 2,77 3,01 

1,98 2,61 2,85 3,69 3,10 3,63 3,22 2,49 1,88 1,80 2,51 3,56 

26 р.Студениця с.Голозубинці 
2,60 2,62 3,69 3,44 2,71 2,75 2,91 2,44 2,60 2,69 2,52 2,66 

1,72 2,00 4,62 3,86 3,50 3,87 2,69 1,14 1,55 2,13 1,89 2,11 
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Продовження табл. 4.2 
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27 р.Ушиця с.Тимків 
3,05 3,03 4,72 4,81 3,23 3,50 3,53 2,89 2,97 2,82 2,91 3,19 

2,58 1,90 4,39 4,10 3,51 3,19 3,05 1,31 1,49 3,47 1,87 4,51 

28 р.Калюс смт Нова Ушиця 
2,71 2,77 3,90 3,99 2,85 2,83 2,86 2,59 2,64 2,73 2,81 2,95 

3,39 2,60 4,37 3,37 3,14 2,47 2,24 2,39 1,50 3,78 2,48 3,54 

29 р.Реут с.Жолобок 
1,51 2,04 2,83 1,99 1,39 1,77 2,17 0,99 1,29 1,32 1,48 1,76 

1,20 1,90 2,55 1,77 1,20 1,53 2,00 0,76 1,19 1,11 1,29 1,20 

30 р.Ботна м.Каушани 
0,65 0,94 1,24 0,92 0,79 0,88 0,76 0,62 0,50 0,57 0,58 0,67 

0,47 0,78 1,10 0,88 0,70 0,76 0,63 0,55 0,32 0,50 0,55 0,63 

31 р.Кубольта с.Кубольта 
2,20 2,44 3,13 2,25 1,73 2,07 2,25 1,29 1,71 2,30 1,97 2,30 

1,90 2,10 2,90 2,10 1,54 1,98 2,01 1,16 1,52 2,50 2,10 2,10 

32 р.Бик м.Кишенів 
1,95 1,72 2,73 2,03 1,84 2,18 1,94 1,11 1,28 1,08 1,23 1,88 

1,66 1,54 2,34 2,00 1,76 2,00 1,87 1,10 1,03 1,67 1,98 1,47 

33 р.Ягорлик с.Дойбани 
0,80 1,09 1,68 1,13 0,79 0,74 0,74 0,50 0,58 0,66 0,74 0,77 

0,65 1,01 1,54 1,10 0,65 0,54 0,60 0,43 0,46 0,54 0,70 0,83 

*сірим кольором в таблиці виділено значення, отримані за моделлю REMO 
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Осереднене (за 1971 – 2000 рр.) значення модуля стоку води  

за даними моделі REMO 

Осереднене (за 1971 – 2000 рр.) значення модуля стоку води  

за даними спостережень гідрологічних постів 

Рис. 4.4. Графічне представлення розподілу модуля стоку води (л/с·км2) по території басейну Дністра  
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На рис.4.5 наведено порівняння результатів моделювання величини 

водного стоку з натурними даними спостережень для деяких гідрологічних 

постів басейну.  

 

 

Рис. 4.5. Хронологічні графіки зміни стоку води за період 1971 – 2000 рр., 

побудовані за даними спостережень та за результатами моделювання REMO 

  

Аналіз рис. 4.5 та таблиці 4.2,  свідчить, що у більшості випадків значення 

модулів стоку, отримані за моделлю REMO є нижчими, у порівнянні із даними 

стаціонарних гідрометричних спостережень. Відсоткове відхилення 

змодельованих значень модуля стоку коливається від -5,5% до -16,5%. 
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У процесі перевірки достовірності отриманих модельних значень модуля 

стоку нами було запропоновано використовувати калібровочний коефіцієнт, 

який показує, на яку величину треба змінити змодельоване значення модуля 

стоку для гідрологічних постів в басейні Дністра. Це потрібно зробити для того, 

щоб змодельоване значення краще відповідало значенню модуля стоку, 

отриманому при безпосередньому вимірюванні на гідрологічному посту.  

Для розрахунку калібровочних коефіцієнтів було побудовано графіки 

зв’язку між осередненими по території басейну виміряними та змодельованими 

значеннями модуля стоку для кожного місяця року (рис. 4.6)2.  Щоб оцінити 

ступінь зв'язку між даними двох вибірок розраховано коефіцієнти кореляції між 

ними та побудовано рівняння регресії. Було виявлено, що коефіцієнт кореляції 

коливається в межах від 0,938 до 0,995, що підтверджує можливість здійснення 

моделювання для окремих місяців року. Рівняння апроксимації, представлені на 

графіках (рис. 4.6), відносяться до графіків зв’язку без введення калібровочного 

коефіцієнту. 

   
 

 

                                                           
2 Синім кольором – графік зв’язку без введення калібровочного коефіцієнту, червоним кольором – графік 
зв’язку з врахуванням калібровочного коефіцієнту  
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Рис. 4.6. Графіки зв’язку середньомісячних значень модуля стоку (осереднені за 

період 1971-2000 рр.), отриманих за даними гідрометричних спостережень (вісь 

абсцис) та за даними моделі REMO (вісь ординат) 

Для кожного графіку зв’язку є рівняння регресії з двома змінними – X та 

Y. Використовуючи ці рівняння, та знаючи, якими мають бути такі рівняння, 

нами було розраховано калібровочні коефіцієнти. Цей критерій визначає, у 

скільки разів потрібно збільшити отримані змодельовані значення модуля стоку 

для зменшення їх відхилень від природних значень модуля стоку (за даними 
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спостережень). Калібровочний коефіцієнт було розраховано для кожного місяця 

року (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3.  

Розраховані значення калібровочних коефіцієнтів  

для окремих місяців року 

Місяць року 
Вид рівняння зв'язку  

модулів стоку  

Значення калібровочних 

коефіцієнтів 

I y = 0,926x - 0,1584 1,07 

II y = 0,8408x - 0,0041 1,16 

III y = 0,9014x - 0,4173 1,10 

IV y = 0,8551x - 0,2334 1,14 

V y = 0,9065x - 0,1459 1,09 

VI y = 0,9059x - 0,0498 1,09 

VII y = 0,9321x + 0,1217 1,07 

VIII y = 0,9095x - 0,5929 1,09 

IX y = 0,8989x - 0,4756 1,10 

X y = 0,9369x + 0,325 1,06 

XI y = 0,9128x - 0,1191 1,09 

XII y = 0,8403x + 0,0561 1,16 

    Примітка:  Х – модуль стоку натурний 

                    У – модуль стоку модельний  

Аналізуючи таблицю 4.3 можна сказати, що змодельовані значення треба 

мінімально збільшити на 6% (для жовтня) та максимально на 16% (для лютого та 

грудня). З використанням калібровочних коефіцієнтів було побудовано лінії 

зв’язку двох вибірок (на графіках ці лінії показано червоним кольором), що 

дозволило наблизити лінію тренду до лінії рівних значень, покращити 

кореляційний зв’язок між різними масивами даних.    

Для перевірки ефективності використання зазначених коефіцієнтів було 

здійснено перевірку моделі REMO на незалежному періоді спостережень – з 

2001 по 2015 рік – валідація моделі (дослідження моделі з погляду її 

працездатності для даного басейну відповідно до поставленого нами завдання). 

Нами було здійснено порівняння середньомісячних значень модуля стоку води, 
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отриманих за даними спостережень на гідрологічних постах та за моделлю 

REMO.  

Як видно з таблиці 4.4, без використання калібровочного коефіцієнту, 

значення модуля стоку, отримані за моделлю REMO, досить суттєво 

відрізняються від виміряних значень. Відхилення змодельованих значень 

коливаються в межах від 3,2% до 26%. Тоді як при застосуванні зазначеного 

коефіцієнту відсоток відхилень зменшується до 0,14% - 18,6%.  

Таблиця 4.4.  

Результати перевірки даних моделі REMO на незалежному періоді  

(2001 – 2015 рр.) 

                                                           
3 *Числа зі знаком «-» означають, що значення модуля стоку, отримані за моделлю  REMO, менші від значень, 
отриманих за даними гідрологічних постів 

№ 

п/п 
Річка 

Гідрологічний  

пост 

Відхилення змодельованих 

значень 

модуля стоку від виміряних3, % 

без 

коефіцієнта 
з коефіцієнтом 

1 

р.Дністер 

с.Стрілки -14,57* -5,97 

2 смт Розділ  -20,01 -11,95 

3 м.Галич  -8,59 0,69 

4 м.Заліщики -13,08 -4,40 

5 
м.Могилів-

Подільський  
-15,55 -7,19 

6 с.Грушка  -14,60 -5,96 

7 
Дубосарська 

ГЕС  
-12,73 -4,06 

8 м.Бендери -16,42 -7,17 

9 р.Стрвяж с.Луки  -4,42 5,39 

10 р.Завадка  с.Риків -8,29 1,11 

11 р.Опір  м.Сколе  -14,18 -5,39 

12 р.Свіча  х.Мислівка  -10,20 -1,06 

13 р.Свіж смт Букачівці -12,40 -3,79 

14 р.Лімниця  с.Осмолода -9,08 0,15 

15 р.Б.Надвірнянська  с.Пасічна  -8,56 0,75 
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Продовження табл. 4.4 

 

                                                           
4 *Числа зі знаком «-» означають, що значення модуля стоку, отримані за моделлю  REMO, менші від значень, 
отриманих за даними гідрологічних постів 

№ 

п/п 
Річка 

Гідрологічний  

пост 

Відхилення змодельованих 

значень 

модуля стоку від виміряних4, % 

без 

коефіцієнта 
з коефіцієнтом 

16 р.Золота Липа  с.Задарів -15,41 -6,87 

17 р.Золота Липа  м.Бережани  -13,20 -4,37 

18 р.Коропець смт Коропець -25,97 -18,56 

19 р.Стрипа  х.Каплинці  -16,06 -7,86 

20 р.Серет 
смт 

В.Березовиця  
-13,00 -4,27 

21 р.Серет м.Чортків  -13,31 -4,67 

22 р.Нічлава с.Стрілківці -13,24 -4,75 

23 р.Збруч м.Волочиськ -5,67 4,38 

24 р.Збруч с.Завалля -9,04 0,14 

25 р.Смотрич с.Купин -15,19 -6,25 

26 р.Студениця с.Голозубинці -9,82 -0,49 

27 р.Ушиця с.Тимків  -13,67 -4,70 

28 р.Калюс 
смт Нова 

Ушиця 
-3,16 6,72 

29 р.Реут  с.Жолобок -10,21 -0,80 

30 р.Ботна  м.Каушани -14,81 -5,93 

31 р.Кубольта с.Кубольта  -9,88 -0,46 

32 р.Бик м.Кишенів -5,64 3,88 

33 р.Ягорлик  с.Дойбани -13,34 -4,34 

34 р.Стрий  с.Завадівка -3,80 6,05 

35 р.Стрий  с.Ясениця  -8,02 1,40 

36 р.Стрий  
смт 

В.Синьовидне  
-6,75 2,81 

 Середнє: -11,7 -2,7 
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Було застосовано також інший варіант перевірки моделі – порівняння 

значень середньомісячних модулів стоку води, осереднених по всьому басейну 

(табл. 4.5).  

Оцінку якості запропонованого нами калібрування (застосування 

калібровочного коефіцієнту) було здійснено з використанням математичної 

формули (2), наведеної нижче:  

𝑘 =  
1

𝑛
∑

|𝐾2−𝐾1|

𝐾1

𝑛
1 ,     (2) 

де k – показник оцінки калібрування 

K1 – змодельоване значення модуля стоку 

K2 – фактичне (натурне) значення модуля стоку  

n – кількість значень модуля стоку, яка оцінюється.  

Якщо значення оцінки калібрування k буде прямувати до «0», це свідчить 

про доцільність застосування запропонованого нами калібровочного коефіцієнту 

та про високу справджуваність прогнозування.  

Для кожного місяця за багаторічний період було обраховано значення 

ймовірнісного відхилення прогнозованого значення – відхилення від норми 

(таблиця 4.5). Нами було прийнято коефіцієнт 0,674 як відхилення змінної (у 

нашому випадку – модуль стоку) від норми в долях від середнього 

квадратичного значення.  

Таблиця 4.5.  

Щомісячні ймовірнісні відхилення прогнозних значень модуля стоку 
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Ймовірнісне 

відхилення 
1,62 2,16 1,82 4,58 2,09 3,30 4,25 2,43 2,70 1,62 1,42 1,62 

 В таблиці 4.6 представлений поступовий розрахунок оцінки якості 

калібрування та отриманий результат. 
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Отримані значення оцінки оптимізації або калібрування: 0,03 (для 

прогнозування модуля стоку із застосуванням калібровочного коефіцієнту) та 0,1 

(для прогнозування модуля стоку без застосування калібровочного коефіцієнту). 

В обох випадках значення прямують до «0», але все ж таки використання 

запропонованого нами коефіцієнту підвищує отриману оцінку. 
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Таблиця 4.6. 

Розрахунок оцінки якості оптимізації чи калібрування 

 сі
ч

ен
ь 

л
ю

ти
й

 

б
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ез
ен

ь 

к
в
іт

ен
ь
 

тр
ав

ен
ь
 

ч
ер
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се
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ь 
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ж
о

в
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н
ь 
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и

ст
о
п
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гр
у
д
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ь 

 

ймовірнісне відхилення 1,62 2,16 1,82 4,58 2,09 3,3 4,25 2,43 2,7 1,62 1,42 1,62 
 

прогноз 5,99 7,04 11,92 14,71 9,26 8,89 9,55 7,68 6,17 6,41 6,41 6,2 
 

верхня межа прогнозу 7,61 9,2 13,74 19,29 11,35 12,19 13,8 10,11 8,87 8,03 7,83 7,82 
 

Нижня межа прогнозу 4,37 4,88 10,1 10,13 7,17 5,59 5,3 5,25 3,47 4,79 4,99 4,58 
 

фактичні 6,14 7,03 12,44 15,12 9,32 9,14 9,48 7,67 6,64 6,05 6,61 6,14 
 

прогноз з коефіцієнтом 5,99 7,04 11,92 14,71 9,26 8,89 9,55 7,68 6,17 6,41 6,41 6,2 
 

прогноз без коефіцієнту 5,58 6,07 10,85 12,84 8,46 8,12 8,94 7,04 5,61 6,03 5,9 5,34 
 

Різниця між фактичним 

та прогнозним значенням 

модуля стоку з 

коефіцієнтом 

-0,15 0,01 -0,52 -0,41 -0,06 -0,25 0,07 0,01 -0,47 0,36 -0,2 0,06 
 

Різниця між фактичним 

та прогнозним значенням 

модуля стоку без 

коефіцієнту 

-0,56 -0,96 -1,59 -2,28 -0,86 -1,02 -0,54 -0,63 -1,03 -0,02 -0,71 -0,8 
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Продовження табл. 4.6 
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Абсолютна різниця між 

фактичним та прогнозним 

значенням модуля стоку з 

коефіцієнтом 

0,15 0,01 0,52 0,41 0,06 0,25 0,07 0,01 0,47 0,36 0,2 0,06 

су
м

а 

 
0,02 0 0,04 0,03 0,01 0,03 0,01 0 0,07 0,06 0,03 0,01 0,31 

оцінка якості калібрування 0,03 

Абсолютна різниця між 

фактичним та прогнозним 

значенням модуля стоку 

без коефіцієнту 

0,56 0,96 1,59 2,28 0,86 1,02 0,54 0,63 1,03 0,02 0,71 0,8 

су
м

а 

 
0,09 0,14 0,13 0,15 0,09 0,11 0,06 0,08 0,16 0 0,11 0,13 1,25 

оцінка якості калібрування 0,1 
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Аналіз таблиці 4.7 показує, що і в цьому випадку застосування 

калібровочного коефіцієнту значно підвищує достовірність модельних значень. 

Без використання калібровочного коефіцієнту відхилення модельних значень від 

виміряних коливаються в межах від 0,34% до 15,56%; застосування коефіцієнту 

зменшує відхилення до 0,01-7,03%, максимальне відхилення зменшується 

більше, ніж вдвічі [69].    

Таблиця 4.7.  

Середньомісячні значення модуля стоку води (л/с·км2),  

осереднені по басейну Дністра за 2001 – 2015 рр. 

Місяць року 

За даними  

вимірювань на 

гідрологічних 

постах 

За даними  моделі 

REMO  

За даними  моделі 

REMO 
 б
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%
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січень 6,14 5,58 9,07 5,99 2,34 

лютий 7,03 6,07 13,71 7,04 -0,01 

березень 12,44 10,85 12,83 11,92 4,20 

квітень 15,12 12,84 15,04 14,71 2,72 

травень 9,32 8,46 9,14 9,26 0,60 

червень 9,14 8,12 11,11 8,89 2,76 

липень 9,48 8,94 5,66 9,55 -0,76 

серпень 7,67 7,04 8,30 7,68 -0,04 

вересень 6,64 5,61 15,56 6,17 7,03 

жовтень 6,05 6,03 0,34 6,41 -5,94 

листопад 6,61 5,90 10,81 6,41 3,05 

грудень 6,14 5,34 12,99 6,20 -0,93 

Середнє: 8,48 7,57 10,38 8,35 1,25 

 

Здійснена перевірка справджуваності моделі на незалежному періоді дає 

підстави стверджувати, що запропонований нами калібровочний коефіцієнт 
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дійсно дає змогу зменшити відсоток відхилення змодельованих значень, 

внаслідок чого отримані за моделлю REMO значення модуля стоку води будуть 

значно точніше відповідати дійсності.  

Дані дослідження показують, що модель REMO досить достовірно оцінює 

зміни модуля стоку в басейні Дністра, включаючи закономірності та місцеві 

особливості формування стоку в різних частинах досліджуваного басейну. 

Значні відхилення між даними можуть бути пов’язані з недостатньою точністю 

відповідності меж районів, виділених в моделі REMO та меж річкового басейну. 

Проте, отримане високе значення коефіцієнта кореляції дозволяє зробити 

висновок про те, що модель REMO можна використовувати для аналізу 

минулих, сучасних та майбутніх змін стоку басейну Дністра з високим ступенем 

достовірності. Разом з тим, використання запропонованого коефіцієнта 

дозволить зменшити відхилення змодельованих значень модуля стоку і дасть 

змогу більш точно оцінити прогнозні тенденції стоку річок басейну Дністра в 

майбутньому. 

 

4.3. Тенденції змін кліматичних параметрів у прогнозний період 

 

Здійснення прогнозу стоку на майбутнє неможливе без уявлень про те, як 

зміниться в майбутньому клімат. Враховуючи зміни клімату при розробці 

водогосподарських заходів можна розробити більш раціональну та досконалу 

програму використання та розподілу водних ресурсів на майбутні роки [76]. Із 

зміною клімату можуть змінитися доцільність та допустимі масштаби 

водогосподарських заходів [120]. 

Для оцінки прогнозних тенденцій змін кліматичних характеристик 

використовувалася описана вище кліматична модель REMO. Дана модель власне 

і розроблялася як модель для прогнозування клімату, тому її верифікацію в 

своєму дослідженні ми не здійснювали, враховуючи результати досліджень 

інших науковців. Перевагою моделі REMO є те, що в її останній версії враховані 

процеси формування опадів завдяки замерзанню крапель у хмарах, що є досить 
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критичним для адекватного відтворення процесів хмаро- та опадоутворення в 

кліматичних умовах холодного періоду року в Україні [127]. 

Зміни кліматичних характеристик визначалися для двох 30-ти річних 

майбутніх періодів 2011-2040 рр. та 2041-2070 рр. відносно контрольного 

періоду – 1971-2000 рр.  

Ми здійснювали оцінку тенденцій змін температури та кількості опадів на 

майбутнє для 15 метеорологічних станцій в басейні Дністра. Для цього спочатку 

щомісячні дані про температуру повітря (табл. 4.8) та кількість опадів (табл. 4.7) 

осереднювалися і були отримані середньомісячні значення за контрольний 

період – з 1971 по 2000 рр.  
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Таблиця 4.8.  

Осереднені (за період 1971 – 2000 рр.) середні місячні температури повітря за даними метеостанцій басейну 

№ 
Метеостанція 

 (українська частина басейну) 

Місяці року  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 с.Турка -4,0 -3,0 0,7 5,9 11,2 14,1 15,6 15,1 11,4 7,0 1,6 -2,4 

2 м.Стрий -2,4 -1,2 2,8 8,4 13,7 16,6 18,1 17,7 13,6 8,7 3,1 -0,5 

3 с.Мостиська -2,7 -1,5 2,5 8,2 13,6 16,5 18,0 17,5 13,4 8,4 2,7 -0,8 

4 м.Дрогобич -2,7 -1,5 2,5 8,0 13,2 16,3 17,9 17,2 13,2 8,3 2,8 -0,8 

5 с.Славське -4,9 -3,6 0,2 5,5 10,8 13,8 15,3 14,7 10,9 6,2 0,9 -3,0 

6 с.Долина -2,8 -1,9 1,8 7,3 12,7 15,6 17,2 17,0 13,1 8,2 2,4 -1,1 

7 м.Львів -3,4 -2,3 1,7 7,8 13,3 16,1 17,5 17,1 12,8 7,8 2,0 -1,6 

8 с.Бережани -3,6 -2,3 1,6 8,0 13,5 16,4 17,7 17,2 13,0 7,9 2,0 -1,6 

9 м.Івано-Франківськ -3,7 -2,2 1,9 8,0 13,5 16,6 18,1 17,5 13,2 7,9 2,0 -1,8 

10 м.Яремче -2,9 -1,9 1,6 6,9 12,1 15,0 16,5 16,0 12,4 7,7 2,2 -1,1 

11 м.Коломия -3,9 -2,5 1,7 7,9 13,3 16,3 17,8 17,1 13,0 7,6 1,8 -1,9 

12 м.Тернопіль -4,5 -3,3 0,7 7,5 13,4 16,2 17,5 17,1 12,6 7,3 1,3 -2,5 

13 м.Чортків -4,1 -2,7 1,4 8,0 13,8 16,8 18,1 17,6 13,1 7,8 1,6 -2,1 

14 м.Кам'янець-Подільський -3,9 -2,4 1,9 8,7 14,5 17,5 18,8 18,2 13,7 8,2 2,2 -1,8 

15 с.Нова Ушиця -4,2 -2,9 1,5 8,4 14,2 17,2 18,5 18,1 13,5 7,9 1,7 -2,0 

 
Середньозважене значення  -3,6 -2,3 1,6 7,6 13,1 16,1 17,5 17,0 12,9 7,8 2,0 -1,7 
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Таблиця 4.9.  

Осереднені (за період 1971 – 2000 рр.) місячні суми атмосферних опадів за даними метеостанцій басейну 

№ 
Метеостанція 

 (українська частина басейну) 

Місяці року  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 с.Турка 47,3 51,1 52,1 67,9 98,6 128,1 132,3 100,1 97,5 68,1 61,0 65,0 

2 м.Стрий 29,7 33,0 35,8 60,1 91,6 107,0 101,2 82,0 72,6 51,5 44,0 43,8 

3 с.Мостиська 29,3 29,8 31,0 47,0 64,8 84,8 94,0 70,5 64,1 46,3 39,9 40,7 

4 м.Дрогобич 25,2 28,6 32,1 56,6 87,1 113,7 103,8 84,6 68,2 51,0 37,1 36,8 

5 с.Славське 43,8 49,2 54,8 72,4 110,7 128,1 146,2 103,6 100,9 72,9 65,9 71,7 

6 с.Долина 28,3 33,7 39,8 72,2 115,7 142,3 130,6 89,9 85,5 58,2 46,7 42,6 

7 м.Львів 37,7 38,4 38,5 56,0 80,4 92,2 97,9 71,2 67,1 53,4 44,9 52,0 

8 с.Бережани 32,5 33,1 33,3 49,2 76,3 92,2 86,7 74,0 62,8 41,5 38,9 43,2 

9 м.Івано-Франківськ 26,2 27,4 30,5 55,7 80,1 96,4 92,3 74,6 60,4 39,8 34,4 38,1 

10 м.Яремче 29,2 34,5 45,9 81,1 120,3 146,7 154,0 115,7 89,9 55,1 45,8 39,9 

11 м.Коломия 24,1 24,4 31,8 60,2 79,0 108,0 106,2 85,3 66,0 35,3 35,2 34,9 

12 м.Тернопіль 28,3 27,2 28,7 45,4 64,2 81,8 91,6 66,3 60,8 34,2 33,9 36,2 

13 м.Чортків 31,9 33,9 32,2 52,2 76,4 95,2 97,2 71,2 66,1 34,7 38,2 45,2 

14 м.Кам'янець-Подільський 30,2 30,1 28,6 52,6 64,3 97,6 91,1 57,2 59,3 32,0 38,8 38,2 

15 с.Нова Ушиця 33,7 35,2 30,1 53,2 66,1 92,7 100,6 64,6 58,8 31,9 43,9 42,1 

 
Середньозважене значення  31,8 34,0 36,3 58,8 85,0 107,1 108,4 80,7 72,0 47,0 43,2 44,7 
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Основні результати дослідження очікуваних змін температури повітря в 

басейні Дністра представлено на рисунках 4.7, 4.8 та в таблицях 4.10, 4.11. На 

рисунку 4.7 та в таблиці 4.10 показано, як зміниться середньомісячна 

температура повітря в середньому по басейну Дністра. На рисунку 4.8 та в 

таблиці 4.11 показано, як зміниться середньорічна  температура повітря окремо 

по кожній метеорологічній станції.  

Аналіз отриманих кількісних проекцій зміни температури по місяцях для 

двох 30-річних періодів (2011 – 2040 рр. та 2041 – 2070 рр.) дозволяє зробити 

наступні висновки: 

 для обох періодів очікується підвищення температури повітря для всіх 

місяців року, порівняно із контрольним періодом; 

 у період 2011 – 2040 рр. найбільше зростання температури повітря очікується 

у весняні, літні місяці, а також у листопаді. Максимальне зростання 

температури (на +2°С) спостерігатиметься в липні та в листопаді. Лише для 

лютого температура залишиться незмінною. В середньому за рік температура 

зросте на +1°С; 

 у період 2041 – 2070 рр. максимальне потепління спостерігатиметься з травня 

по вересень. Найбільша зміна температури очікується в липні (+2,7°С) та в 

серпні (+2,6°С). В середньому за рік температура збільшиться на +1,3°С. 

 
Рис. 4.7. Прогнозні зміни середньої місячної температури повітря, осередненої 

для басейну Дністра, по відношенню до контрольного періоду 
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Таблиця 4.10.  

Результати прогнозних оцінок змін середньої місячної температури повітря (осередненої для басейну Дністра) 

Місяць 
Період, роки Період, роки Період, роки 

1971-2000 2011-2040 ∆Т, °С 1971-2000 2041-2070 ∆Т, °С 2011-2040 2041-2070 ∆Т, °С 

січень -3,6 -2,9 0,7 -3,6 -3,1 0,5 -2,9 -3,1 -0,2 

лютий -2,3 -2,3 0,0 -2,3 -2,0 0,3 -2,3 -2,0 0,3 

березень 1,6 2,6 1,0 1,6 1,9 0,3 2,6 1,9 -0,7 

квітень 7,6 8,8 1,2 7,6 8,7 1,1 8,8 8,7 -0,1 

травень 13,1 14,2 1,1 13,1 15,1 2,0 14,2 15,1 0,9 

червень 16,1 17,1 1,0 16,1 18,5 2,4 17,1 18,5 1,4 

липень 17,5 19,5 2,0 17,5 20,2 2,7 19,5 20,2 0,7 

серпень 17,0 18,6 1,6 17,0 19,6 2,6 18,6 19,6 1 

вересень 12,9 13,6 0,7 12,9 14,9 2,0 13,6 14,9 1,3 

жовтень 7,8 8,3 0,5 7,8 9,0 1,2 8,3 9,0 0,7 

листопад 2,0 4,0 2,0 2,0 2,3 0,3 4,0 2,3 -1,7 

грудень -1,7 -1,4 0,3 -1,7 -1,4 0,3 -1,4 -1,4 0 

Середнє: 7,3 8,3 1,0 7,3 8,6 1,3 8,3 8,6 0,3 
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Таблиця 4.11.  

Результати прогнозних оцінок змін середньої річної температури повітря для метеостанцій в басейні Дністра 

МЕТЕОСТАНЦІЯ  
Період, роки  Період, роки  Період, роки 

1971-2000 2011-2040 ∆Т, °С 1971-2000 2041-2070 ∆Т, °С 2011-2040 2041-2070 ∆Т, °С 

м.Тернопіль  7,0 8,1 1,1 7,0 7,8 0,9 8,1 7,8 -0,3 

с.Славське  5,6 6,6 1,0 5,6 7,2 1,7 6,6 7,2 0,6 

м.Турка  6,1 7,0 0,9 6,1 7,4 1,3 7,0 7,4 0,4 

м.Стрий  8,2 8,9 0,7 8,2 9,0 0,8 8,9 9,0 0,1 

м.Яремче  7,0 8,0 1,0 7,0 7,8 0,7 8,0 7,8 -0,2 

м.Нова Ушиця  7,7 8,8 1,1 7,7 8,5 0,8 8,8 8,5 -0,3 

м.Мостиська  8,0 9,0 1,0 8,0 8,8 0,8 9,0 8,8 -0,2 

м.Бережани  7,5 8,5 1,0 7,5 8,8 1,3 8,5 8,8 0,3 

м.Чортків  7,5 8,6 1,1 7,5 9,4 2,0 8,6 9,4 0,8 

м.Долина  7,5 8,6 1,1 7,5 9,3 1,8 8,6 9,3 0,7 

м.Дрогобич  7,9 8,7 0,8 7,9 9,7 1,9 8,7 9,7 1 

м.Івано-Франківськ  7,6 8,5 0,9 7,6 9,0 1,4 8,5 9,0 0,5 

м.Кам'янець-Подільський  8,0 9,1 1,1 8,0 9,4 1,5 9,1 9,4 0,3 

м.Коломия  7,4 8,2 0,9 7,4 8,7 1,4 8,2 8,7 0,5 

м.Львів 7,4 8,4 1,0 7,4 8,8 1,4 8,4 8,8 0,4 

Середнє: 7,3 8,3 1,0 7,3 8,6 1,3 8,3 8,6 0,3 



163 
 

 
 

Результати прогнозування зміни середньої річної температури повітря 

(рис. 4.8) по кожній із метеостанцій, які розглядаються, показали наступне:  

 для обох прогнозних періодів для всіх обраних 15 метеостанцій очікується 

зростання середньої річної температури повітря; 

 у період 2011 – 2040 рр. найбільше підвищення спостерігатиметься для 

метеостанцій: Тернопіль, Чортків, Нова Ушиця, Кам’янець-Подільський, 

Славське, Бережани, Долина, Львів. Максимальне збільшення температури 

характерне для м/с Кам’янець-Подільський – на +1,1°С. Осереднена по 

басейну Дністра середня річна температура повітря зросте на 1°С, по 

відношенню до прогнозного періоду; 

 у період 2041 – 2070 рр. максимальне потепління спостерігатиметься для 

метеостанцій: Славське, Турка, Бережани, Чортків, Долина, Дрогобич, Івано-

Франківськ, Кам'янець-Подільський, Коломия, Львів. Максимальне зростання 

температури повітря очікується для м/с Чортків +2°С. Осереднена по басейну 

середня річна температура повітря зросте на +1,3°С, по відношенню до 

контрольного періоду 1971 – 2000 рр.  

 
Рис. 4.8. Прогнозні зміни середньої річної температури повітря для окремих 

метеостанцій басейну Дністра по відношенню до контрольного періоду 

Отримані результати оцінок майбутніх змін температури повітря в басейні 

Дністра, підтверджують прогнозні оцінки дослідників, які займаються 

проблемами змін клімату для території України. 
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Аналогічно представленню результатів оцінки майбутніх змін температури 

повітря, нижче наведено результати дослідження очікуваних змін кількості 

опадів в басейні Дністра. 

Аналізуючи отримані кількісні проекції зміни кількості опадів по місяцях 

(рис.4.9, табл. 4.12) для обраних 30-річних періодів (2011 – 2040 рр., 2041 – 2070 

рр.), можна зробити наступні висновки: 

 зміни кількості опадів для окремих місяців року є різноспрямованими; 

 у період 2011 – 2040 рр. для більшості місяців відбуватиметься зростання 

кількості опадів. Максимальне збільшення на 16,8 мм спостерігатиметься в 

березні (підвищення на 46,2%). Майже не зміниться кількість опадів у 

травні місяці +0,6 мм (0,7%). В середньому за рік кількість опадів 

збільшиться на +18,2 мм, що становить 2,4%. 

 у період 2041 – 2070 рр. для всіх місяців року спостерігатиметься 

зменшення кількості опадів, величина якого коливатиметься від -5,9 мм 

(січень) до -19,6 мм (червень). У відсотках зменшення опадів у порівнянні 

із контрольним періодом (1971 – 2000 рр.) очікується від -17,5% (липень) 

до -21,6% (серпень). В середньому за рік кількість опадів зменшиться на -

145 мм, що становить 19,5%. 

 

Рис. 4.9. Прогнозні зміни місячних сум атмосферних опадів, осереднені для 

басейну Дністра по відношенню до контрольного періоду 
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Аналіз прогнозних тенденцій змін кількості опадів по окремих 

метеостанціях (рис.4.10, табл. 4.13), показує наступні результати:  

 у період 2011 – 2040 рр. для 11 метеостанцій (73%) відбуватиметься 

зростання річної кількості опадів. Максимальне збільшення характерне 

для м/с Яремче та Мостиська – 82 мм та 72 мм відповідно. У відсотках 

збільшення кількості опадів по окремих метеостанціях басейну Дністра 

коливається в межах від +0,3% (м/с Славська) до +13,6% (м/с Бережани); 

 у період 2041 – 2070 рр. для всіх метеостанцій спостерігатиметься 

зменшення кількості опадів. Зміна річної кількості опадів коливається в 

межах від -109 мм (м/с Нова Ушиця) до -196 мм (м/с Славське). У 

відсотках найбільше зменшення спостерігатиметься для м/с Коломия –

20,8%.  

 

Рис. 4.10. Прогнозні зміни річних сум атмосферних опадів для окремих 

метеостанцій басейну Дністра по відношенню до контрольного періоду 

Отже, отримані нами результати показують тенденцію до подальшого 

зростання температури повітря в межах басейну та зменшення кількості опадів. 

Така тенденція, безперечно, вплине на формування стоку річок басейну Дністра. 

Аналогічні тенденції змін клімату описані в працях інших науковців, які 

користувалися для прогнозних оцінок як моделлю  REMO, так і іншими.  
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Таблиця 4.12.  

Результати прогнозних оцінок змін місячних сум атмосферним опадів (осереднених для басейну Дністра)  

Місяць 

Період, роки Різниця, ∆Χ Період, роки Різниця, ∆Χ Період, роки Різниця, ∆Χ 

1971- 

2000 

2011- 

2040 
мм % 

1971- 

2000 

2041- 

2070 
мм % 

2011-

2040 

2041- 

2070 
мм % 

січень 31,8 40,1 8,3 26,2 31,8 25,9 -5,9 -18,7 40,1 25,9 -14,3 -35,5 

лютий 34,0 39,9 5,9 17,2 34,0 27,6 -6,4 -18,7 39,9 27,6 -12,2 -30,6 

березень 36,3 53,1 16,8 46,2 36,3 29,8 -6,5 -18,0 53,1 29,8 -23,3 -43,9 

квітень 58,8 50,6 -8,2 -14,0 58,8 46,6 -12,2 -20,7 50,6 46,6 -3,9 -7,8 

травень 85,0 85,6 0,6 0,7 85,0 68,9 -16,1 -18,9 85,6 68,9 -16,7 -19,5 

червень 107,1 102,0 -5,1 -4,7 107,1 87,5 -19,6 -18,3 102,0 87,5 -14,5 -14,2 

липень 108,4 116,6 8,2 7,6 108,4 89,4 -19,0 -17,5 116,6 89,4 -27,2 -23,3 

серпень 80,7 83,9 3,2 4,0 80,7 63,3 -17,4 -21,6 83,9 63,3 -20,6 -24,6 

вересень 72,0 67,3 -4,7 -6,5 72,0 56,5 -15,5 -21,5 67,3 56,5 -10,8 -16,0 

жовтень 47,0 50,7 3,7 7,9 47,0 37,2 -9,8 -20,8 50,7 37,2 -13,5 -26,6 

листопад 43,2 40,9 -2,3 -5,3 43,2 34,8 -8,4 -19,4 40,9 34,8 -6,1 -14,9 

грудень 44,7 36,5 -8,2 -18,4 44,7 36,1 -8,6 -19,2 36,5 36,1 -0,4 -1,0 

Сума за рік Σ = 749 Σ = 767 

Зміна 

за рік, 

мм 

18,2 Σ = 749 Σ = 603 
Зміна за 

рік, мм 
-146 Σ = 959 

Σ = 

755 

Зміна 

за рік, 

мм 

-164 
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Таблиця 4.13  

Результати прогнозних оцінок змін річних сум атмосферним опадів для окремих метеостанцій в басейні Дністра  

Метеостанція  

Період, роки Різниця, ∆Χ Період, роки Різниця, ∆Χ Період, роки Різниця, ∆Χ 

1971-

2000 

2011-

2040 
мм % 

1971-

2000 

2041-

2070 
мм % 

2011-

2040 

2041-

2070 
мм % 

м.Тернопіль  598 606 8 1,35 598 476 -122 -20,44 606 476 -130 -21,50 

с.Славське  1020 1017 -3 -0,34 1020 824 -196 -19,25 1017 824 -193 -18,98 

м.Турка  969 1014 45 4,62 969 775 -194 -20,03 1014 775 -239 -23,56 

м.Стрий  752 802 50 6,58 752 600 -153 -20,32 802 600 -202 -25,24 

м.Яремче  958 1040 82 8,58 958 794 -164 -17,08 1040 794 -246 -23,64 

м.Нова Ушиця  653 622 -31 -4,74 653 544 -109 -16,67 622 544 -78 -12,53 

м.Мостиська  642 714 72 11,24 642 516 -126 -19,59 714 516 -198 -27,71 

м.Бережани  664 574 -90 -13,55 664 529 -135 -20,33 574 529 -45 -7,84 

м.Чортків  674 662 -13 -1,86 674 536 -139 -20,55 662 536 -126 -19,04 

м.Долина  886 891 5 0,58 886 715 -170 -19,22 891 715 -175 -19,69 

м.Дрогобич  725 775 50 6,86 725 576 -149 -20,49 775 576 -198 -25,60 

м.Івано-

Франківськ  
656 673 17 2,58 656 528 -128 -19,44 673 528 -144 -21,47 

м.Кам'янець-

Подільський  
620 623 3 0,54 620 506 -114 -18,42 623 506 -118 -18,86 

м.Коломия  690 717 26 3,80 690 547 -143 -20,77 717 547 -170 -23,67 

м.Львів 730 780 50 6,86 730 590 -140 -19,15 780 590 -190 -24,35 



 
 

4.4 . Оцінка тенденцій змін стоку в межах басейну на період до 2070 р. 

 

Нами здійснено оцінку прогнозних тенденцій змін стоку води річок 

басейну на період до 2070 року. Оцінку було здійснено по двом 30-ти річним 

періодам: 2011-2040 рр., 2041-2070 рр. Отримані результати представлено у 

таблицях 4.14 та 4.15. 

Таблиця 4.14. 

Прогнозні тенденції змін середньомісячних значень модуля стоку води, 

осередненого по басейну Дністра, на період 2011 – 2040 рр., по відношенню 

до контрольного періоду (1971 – 2000 рр.) 

Місяць 

К
о

н
тр

о
л
ьн

и
й

 п
ер

іо
д

 

1
9
7
1

-2
0
0

0
 р

р
. 

(л
/с

·к
м

2
) 

Період оцінки тенденцій 

2011-2040 рр. 

без Кп* 

(л/с·км2) 

різниця 

без Кп 

(л/с·км2) 

різниця 

(%) 

з Кп 

(л/с·км2) 

різниця 

з Кп 

(л/с·км2) 

різниця 

(%) 

січень 5,61 4,91 0,7 12,5 5,25 0,36 6,4 

лютий 5,12 4,75 0,37 7,2 5,51 0,39 7,6 

березень 15 12,11 2,93 19,5 13,32 1,72 11,4 

квітень 14,4 13,11 1,28 8,9 14,94 0,55 3,8 

травень 12,9 10,29 2,59 20,1 11,21 1,67 13 

червень 11,7 9,57 2,08 17,9 10,43 1,22 10,5 

липень 8,05 7,37 0,68 8,4 7,89 0,16 2 

серпень 7,22 6,11 1,11 15,4 6,66 0,56 7,8 

вересень 5,31 5,12 0,19 3,6 5,64 0,33 6,2 

жовтень 5,33 4,86 0,47 8,8 5,15 0,18 3,4 

листопад 8,53 6,88 1,65 19,3 7,5 1,03 12,1 

грудень 6,63 5,74 0,89 13,4 6,66 0,03 0,5 

*Кп – калібровочний коефіцієнт. 
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Таблиця 4.15. 

Прогнозні тенденції змін середньомісячних значень модуля стоку води, 

осередненого по басейну Дністра, на період 2041 – 2070 рр., по відношенню 

до контрольного періоду (1971 – 2000 рр.) 

Місяць 

К
о

н
тр

о
л
ьн

и
й

 п
ер

іо
д

 

1
9
7
1

-2
0
0

0
 р

р
. 

л
/с

·к
м

2
 

Період оцінки тенденцій 

2041-2070 рр. 

без Кп* 

(л/с·км2) 

різниця 

без Кп 

(л/с·км2) 

різниця 

(%) 

з Кп 

(л/с·км2) 

різниця 

з Кп 

(л/с·км2) 

різниця 

(%) 

січень 5,61 4,32 1,29 23 4,62 0,99 17,6 

лютий 5,12 4,18 0,94 18,4 4,85 0,27 5,3 

березень 15 10,73 4,31 28,7 11,8 3,24 21,5 

квітень 14,4 11,81 2,58 17,9 13,47 0,92 6,4 

травень 12,9 8,88 4 31 9,68 3,2 24,8 

червень 11,7 8,26 3,39 29,1 9 2,65 22,7 

липень 8,05 6,52 1,53 19 6,98 1,07 13,3 

серпень 7,22 5,36 1,86 25,7 5,85 1,37 19 

вересень 5,31 4,58 0,73 13,7 5,04 0,27 5,1 

жовтень 5,33 4,31 1,02 19,1 4,57 0,76 14,2 

листопад 8,53 6,01 2,52 29,5 6,55 1,98 23,2 

грудень 6,63 5 1,63 24,7 5,79 0,84 12,6 

*Кп – калібровочний коефіцієнт  

Отже, коливання модуля стоку в контрольний період (1971-2000 рр.) 

відбувається в межах басейну від 5,12 л/с·км2 (лютий) до 15,04 л/с·км2 

(березень). В прогнозні періоди модуль стоку по басейну змінюється наступним 

чином:  

 2011 – 2040 рр. – без використання калібровочного коефіцієнту: від 4,75 

л/с·км2 до 13,11 л/с·км2, з коефіцієнтом – від 5,15 л/с·км2 до 14,94 л/с·км2. 

 2041 – 2070 рр. – без використання калібровочного коефіцієнту: від 4,18 

л/с·км2 до 11,81 л/с·км2, з коефіцієнтом – від 4,57 л/с·км2 до 13,47 л/с·км2. 
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Оскільки у попередньому підрозділі було доведено доцільність 

застосування калібровочного коефіцієнту, то в подальшому при оцінці тенденцій 

змін стоку річок басейну на майбутнє ми будемо розглядати тільки варіант 

прогнозної оцінки із застосуванням коефіцієнту.  

 У період 2011 – 2040 рр. згідно прогнозних тенденцій стік збільшиться 

тільки для 3-ох місяців – лютий, квітень, вересень, зменшення ж спостерігається 

для більшості місяців в році. Середньорічне відхилення прогнозованих значень 

стоку від контрольного періоду (1971-2000 рр.) становить 4%. Найбільші 

відхилення характерні для березня (11,4%), травня (13%), червня (10,5%) та 

листопада (12,1%).  

У період 2041 – 2070 рр. стік зменшується для всіх місяців року. 

Середньорічне відхилення прогнозованих значень стоку від стоку контрольного 

періоду становить 15,5%. Максимальні відхилення притаманні таким місяцям – 

травень та червень ( 24,8% та 22,7%, відповідно).  

Якщо говорити про розподіл прогнозованого значення модуля стоку по 

басейну Дністра, то можна зазначити наступні величини (табл. 4.16).  

Таблиця 4.16. 

Амплітуда прогнозних значень модуля стоку води по басейну Дністра 

(л/с·км2) для двох прогнозних періодів 

Період  Модуль стоку (л/с·км2) 

2011 – 2040 рр. 
без коефіцієнту 24,96 – 0,61 

з коефіцієнтом 27,53 – 0,68 

2041 – 2070 рр. 
без коефіцієнту 21,91 – 0,42 

з коефіцієнтом 24,15 – 0,47 

  

У таблицях нижче (табл. 4.17-4.19) подані багаторічні прогнозні тенденції 

змін модуля стоку в басейні.  
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Таблиця 4.17. 

Результати прогнозних оцінок змін середніх річних модулів стоку води  для 

окремих гідрологічних постів басейну Дністра період 2011 - 2040 рр. по 

відношенню до контрольного періоду (1971 - 2000 рр.) 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

1 

Дністер 

с.Стрілки 13,58 12,78 -0,80 -5,9 

2 м.Самбір 12,79 11,90 -0,89 -6,9 

3 смт Розділ 8,04 7,43 -0,61 -7,5 

4 смт Журавне 11,02 9,98 -1,04 -9,5 

5 

 

м.Галич 10,85 9,14 -1,71 -15,8 

6 м.Заліщики 9,32 8,52 -0,80 -8,6 

7 м.М. Подільський 5,94 3,49 -2,45 -41,3 

8 
Стрвяж 

м.Хирів 13,29 11,89 -1,40 -10,5 

9 с.Луки 9,51 7,42 -2,09 -22,0 

10 Верещиця м.Комарне 4,89 5,96 1,07 21,8 

11 Бистриця с.Озимина 11,86 9,77 -2,09 -17,7 

12 Тисьмениця м.Дрогобич 13,59 11,64 -1,95 -14,3 

13 Щирець смт Щирець 5,21 5,91 0,70 13,4 

14 

Стрий 

с.Матків 27,19 25,66 -1,53 -5,6 

15 с.Завадівка 21,36 20,12 -1,23 -5,8 

16 с.Ясениця 20,64 17,70 -2,93 -14,2 

17 смт В.Синьовидне 17,64 16,45 -1,18 -6,7 

18 Завадка с.Риків 23,63 24,32 0,70 2,9 

19 Яблунька м.Турка 18,83 14,22 -4,61 -24,5 

20 Рибник с.Майдан 24,75 24,96 0,21 0,8 

21 Опір м.Сколе 19,48 16,33 -3,15 -16,2 

22 Славська смт.Славське 24,40 20,51 -3,89 -15,9 

23 Головчанка с.Тухля 22,83 24,34 1,51 6,6 

24 
Свіча 

х.Мислівка 27,84 26,76 -1,08 -3,9 

25 с.Зарічне 17,60 16,29 -1,32 -7,5 

26 Лужанка с.Гошів 16,56 14,12 -2,44 -14,8 

27 Орава х.Святослав 17,64 16,43 -1,22 -6,9 

28 Сукель с.Тисів 21,92 18,80 -3,12 -14,2 

29 Свіж смт Букачевці 5,45 3,69 -1,75 -32,2 

30 Лімниця с.Осмолода 34,03 30,36 -3,67 -10,8 
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Продовження табл. 4.17 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

31 
 

с.Перевозець 15,63 13,85 -1,77 -11,4 

32 Чечва с.Спас 18,84 15,77 -3,07 -16,3 

33 Луква с.Боднарів 12,17 10,92 -1,25 -10,2 

34 Гнила Липа смт Більшівці 5,13 4,69 -0,44 -8,6 

35 Б.Надвірнян-

ська 

с.Пасічна 21,42 17,24 -4,18 -19,5 

36 с.Черніїв 16,06 12,22 -3,84 -23,9 

37 Ворона м.Тисмениця 7,25 6,88 -0,37 -5,1 

38 
Б.Солотвин-

ська 
с.Гута 25,33 23,45 -1,88 -7,4 

39  м.Ів.-Франківськ 12,27 11,84 -0,43 -3,5 

40 Золота Липа м.Бережани 5,85 3,37 -2,49 -42,5 

41  с.Задарів 6,30 4,71 -1,59 -25,2 

42 Коропець м.Підгайці 4,53 3,03 -1,50 -33,2 

43  смт Коропець 5,41 4,25 -1,16 -21,5 

44 
Стрипа 

х.Каплинці 4,33 3,85 -0,48 -11,1 

45 м.Бучач 5,56 4,88 -0,68 -12,2 

46 
Серет 

смт В. Березовиця 5,80 5,55 -0,25 -4,4 

47 м.Чортків 4,14 3,73 -0,41 -10,0 

48 Нічлава с.Стрілківці 3,03 2,94 -0,10 -3,2 

49 
Збруч 

м.Волочиськ 4,56 3,81 -0,76 -16,6 

50 с.Завалля 3,85 3,79 -0,06 -1,6 

51 
Жванчик 

с.Кугаївці 2,69 2,69 0,00 0,0 

52 с.Ластівці 2,46 2,14 -0,32 -12,8 

53 
Смотрич 

с.Купин 3,83 3,43 -0,39 -10,3 

54 с.Цибулівка 2,77 2,75 -0,02 -0,6 

55 Мукша с.Мала Слобідка 2,99 2,73 -0,26 -8,8 

56 Студениця с.Голозубинці 3,46 3,30 -0,16 -4,7 

57 
Ушиця 

с.Зіньків 4,05 3,42 -0,63 -15,5 

58 с.Тимків 3,42 2,20 -1,22 -35,6 

59 Калюс смт Н.Ушиця 3,09 2,82 -0,27 -8,8 

60 Лядова с.Жеребилівка 2,65 2,42 -0,23 -8,5 

61 
Мурафа 

с.Кудіївці 3,23 2,51 -0,72 -22,4 

62 с.Миронівка 2,03 1,86 -0,18 -8,7 

63 Марковка с.Підлісівка 2,19 1,95 -0,24 -11,1 



173 
 

 

 

Продовження табл. 4.17 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

64 

Дністер 

с.Грушка 6,33 7,57 1,24 19,7 

65 Дубоссарська ГЕС 5,66 5,10 -0,56 -10,0 

66 с.Олонешти 1,85 2,18 0,33 18,0 

67 м.Бендери 4,82 5,84 1,03 21,4 

68 р.Реут с.Жолобок 1,73 1,48 -0,25 -14,3 

69 р.Ботна м.Каушани 0,77 0,61 -0,16 -20,4 

70 р.Кубольта с.Кубольта 2,14 1,89 -0,25 -11,8 

71 р.Бик м.Кишенів 1,76 1,58 -0,19 -10,5 

72 р.Ягорлик с.Дойбани 0,86 0,74 -0,12 -13,7 

 

Таблиця 4.18.  

Результати прогнозних оцінок змін середніх річних модулів стоку води  для 

окремих гідрологічних постів басейну Дністра період 2041 - 2070 рр. по 

відношенню до контрольного періоду (1971 - 2000 рр.) 

№ Річка Пост 

Період, роки  Різниця 

1971-

2000 
2041-2070 (л·с/км2) % 

1 

Дністер 

с.Стрілки 13,58 11,40 -2,18 -16,0 

2 м.Самбір 12,79 10,55 -2,24 -17,5 

3 смт Розділ 8,04 6,69 -1,35 -16,7 

4 

 

смт Журавне 11,02 10,10 -0,92 -8,4 

5 м.Галич 10,85 8,76 -2,09 -19,3 

6 м.Заліщики 9,32 7,27 -2,05 -22,0 

7 м.М. Подільський 5,94 3,50 -2,44 -41,1 

8 
Стрвяж 

м.Хирів 13,29 10,34 -2,95 -22,2 

9 с.Луки 9,51 6,66 -2,85 -30,0 

10 Верещиця м.Комарне 4,89 5,15 0,26 21,8 

11 Бистриця с.Озимина 11,86 8,33 -3,53 -29,8 

12 Тисьмениця м.Дрогобич 13,59 12,14 -1,45 -10,6 

13 Щирець смт Щирець 5,21 5,90 0,69 13,4 

14 

Стрий 

с.Матків 27,19 22,30 -4,89 -18,0 

15 с.Завадівка 21,36 20,39 -0,97 -4,5 

16 с.Ясениця 20,64 16,85 -3,79 -18,3 
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Продовження табл. 4.18 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

17 
 

смт В.Синьовидне 17,64 16,33 -1,31 -7,4 

18 Завадка с.Риків 23,63 19,22 -4,41 -2,9 

19 Яблунька м.Турка 18,83 14,11 -4,72 -25,1 

20 Рибник с.Майдан 24,75 24,15 -0,60 -0,8 

21 Опір м.Сколе 19,48 16,68 -2,80 -14,4 

22 Славська смт.Славське 24,40 18,07 -6,33 -25,9 

23 Головчанка с.Тухля 22,83 23,60 0,77 6,6 

24 
Свіча 

х.Мислівка 27,84 20,66 -7,19 -25,8 

25 с.Зарічне 17,60 16,54 -1,07 -6,1 

26 Лужанка с.Гошів 16,56 12,21 -4,35 -26,3 

27 Орава х.Святослав 17,64 15,58 -2,06 -11,7 

28 Сукель с.Тисів 21,92 18,24 -3,68 -16,8 

29 Свіж смт Букачевці 5,45 3,89 -1,55 -28,5 

30 
Лімниця 

с.Осмолода 34,03 29,21 -4,82 -14,2 

31 с.Перевозець 15,63 12,90 -2,73 -17,5 

32 Чечва с.Спас 18,84 12,60 -6,24 -33,1 

33 Луква с.Боднарів 12,17 9,79 -2,38 -19,5 

34 Гнила Липа смт Більшівці 5,13 4,78 -0,36 -7,0 

35 
Б.Надвірнян-ська 

с.Пасічна 21,42 17,14 -4,28 -20,0 

36 с.Черніїв 16,06 13,20 -2,86 -17,8 

37 Ворона м.Тисмениця 7,25 5,09 -2,16 -29,8 

38 Б.Солотвин- 

ська 

с.Гута 25,33 21,88 -3,45 -13,6 

39 м.Ів.-Франківськ 12,27 9,14 -3,13 -25,5 

40 
Золота Липа 

м.Бережани 5,85 3,35 -2,50 -42,8 

41 с.Задарів 6,30 4,67 -1,63 -25,9 

42 
Коропець 

м.Підгайці 4,53 3,12 -1,41 -31,2 

43 смт Коропець 5,41 2,21 -3,21 -59,2 

44 
Стрипа 

х.Каплинці 4,33 3,85 -0,48 -11,1 

45 м.Бучач 5,56 4,65 -0,90 -16,2 

46 
Серет 

смт В. Березовиця 5,80 4,63 -1,17 -20,2 

47 м.Чортків 4,14 3,68 -0,46 -11,2 

48 Нічлава с.Стрілківці 3,03 2,48 -0,56 -18,3 

49 Збруч м.Волочиськ 4,56 3,41 -1,16 -25,3 
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Продовження табл. 4.18 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

50 
 

с.Завалля 3,85 3,73 -0,11 -3,0 

51 
Жванчик 

с.Кугаївці 2,69 2,54 -0,16 -5,8 

52 с.Ластівці 2,46 1,98 -0,48 -19,4 

53 
Смотрич 

с.Купин 3,83 3,36 -0,47 -12,2 

54 с.Цибулівка 2,77 2,46 -0,30 -11,0 

55 Мукша с.Мала Слобідка 2,99 2,73 -0,26 -8,7 

56 Студениця с.Голозубинці 3,46 3,50 0,04 1,0 

57 
Ушиця 

с.Зіньків 4,05 2,98 -1,07 -26,3 

58 с.Тимків 3,42 3,32 -0,10 -2,9 

59 Калюс смт Н.Ушиця 3,09 2,84 -0,25 -8,2 

60 Лядова с.Жеребилівка 2,65 2,47 -0,18 -6,8 

61 
Мурафа 

с.Кудіївці 3,23 2,36 -0,87 -26,9 

62 с.Миронівка 2,03 1,66 -0,37 -18,1 

63 Марковка с.Підлісівка 2,19 1,94 -0,25 -11,5 

64 

Дністер 

с.Грушка 6,33 5,44 -0,89 -19,7 

65 Дубоссарська ГЕС 5,66 5,32 -0,34 -6,0 

66 с.Олонешти 1,85 2,23 0,38 18,0 

67 м.Бендери 4,82 5,71 0,90 21,4 

68 р.Реут с.Жолобок 1,73 1,23 -0,50 -29,0 

69 р.Ботна м.Каушани 0,77 0,47 -0,30 -39,0 

70 р.Кубольта с.Кубольта 2,14 1,81 -0,33 -15,3 

71 р.Бик м.Кишенів 1,76 1,47 -0,29 -16,5 

72 р.Ягорлик с.Дойбани 0,86 0,58 -0,28 -32,4 

 

Таблиця 4.19.  

Результати прогнозних оцінок змін середніх річних модулів стоку води  для 

окремих гідрологічних постів басейну Дністра період 2011 – 2040 рр.  

по відношенню періоду 2041 - 2070 рр. 

№ Річка Пост 
Період, роки  Різниця 

2011-2040 2041-2070 л/с·км2 % 

1 
Дністер 

с.Стрілки 12,78 11,40 -1,38 -10,8 

2 м.Самбір 11,90 10,55 -1,35 -11,3 
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Продовження табл. 4.19 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

3 
 

смт Розділ 7,43 6,69 -0,74 -10,0 

4 

 

смт Журавне 9,98 10,10 0,12 1,2 

5 м.Галич 9,14 8,76 -0,38 -4,2 

6 м.Заліщики 8,52 7,27 -1,25 -14,7 

7 м.М. Подільський 3,49 3,50 0,01 0,3 

8 
Стрвяж 

м.Хирів 11,89 10,34 -1,55 -13,0 

9 с.Луки 7,42 6,66 -0,76 -10,2 

10 Верещиця м.Комарне 5,96 5,15 -0,81 -13,6 

11 Бистриця с.Озимина 9,77 8,33 -1,44 -14,7 

12 Тисьмениця м.Дрогобич 11,64 12,14 0,5 4,3 

13 Щирець смт Щирець 5,91 5,90 -0,01 ,2 

14 

Стрий 

с.Матків 25,66 22,30 -3,36 -13,1 

15 с.Завадівка 20,12 20,39 0,27 1,3 

16 с.Ясениця 17,70 16,85 -0,85 -4,8 

17 смт В.Синьовидне 16,45 16,33 -0,12 -0,7 

18 Завадка с.Риків 24,32 19,22 -5,1 -21,0 

19 Яблунька м.Турка 14,22 14,11 -0,11 -0,8 

20 Рибник с.Майдан 24,96 24,15 -0,81 -3,2 

21 Опір м.Сколе 16,33 16,68 0,35 2,1 

22 Славська смт.Славське 20,51 18,07 -2,44 -11,9 

23 Головчанка с.Тухля 24,34 23,60 -0,74 -3,0 

24 
Свіча 

х.Мислівка 26,76 20,66 -6,1 -22,8 

25 с.Зарічне 16,29 16,54 0,25 1,5 

26 Лужанка с.Гошів 14,12 12,21 -1,91 -13,5 

27 Орава х.Святослав 16,43 15,58 -0,85 -5,2 

28 Сукель с.Тисів 18,80 18,24 -0,56 -3,0 

29 Свіж смт Букачевці 3,69 3,89 0,2 5,4 

30 
Лімниця 

с.Осмолода 30,36 29,21 -1,15 -3,8 

31 с.Перевозець 13,85 12,90 -0,95 -6,9 

32 Чечва с.Спас 15,77 12,60 -3,17 -20,1 

33 Луква с.Боднарів 10,92 9,79 -1,13 -10,3 

34 Гнила Липа смт Більшівці 4,69 4,78 0,09 1,9 

35 Б.Надвірнянська с.Пасічна 17,24 17,14 -0,1 -0,6 
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Продовження табл. 4.19 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

36  с.Черніїв 12,22 13,20 0,98 8,0 

37 Ворона м.Тисмениця 6,88 5,09 -1,79 -26,0 

38 
Б.Солотвинська 

с.Гута 23,45 21,88 -1,57 -6,7 

39 м.Ів.-Франківськ 11,84 9,14 -2,7 -22,8 

40 
Золота Липа 

м.Бережани 3,37 3,35 -0,02 -0,6 

41 с.Задарів 4,71 4,67 -0,04 -0,8 

42 
Коропець 

м.Підгайці 3,03 3,12 0,09 3,0 

43 смт Коропець 4,25 2,21 -2,04 -48,0 

44 Стрипа х.Каплинці 3,85 3,67 -0,18 -4,7 

45 
 

м.Бучач 4,88 4,65 -0,23 -4,7 

46 
Серет 

смт В. Березовиця 5,55 4,63 -0,92 -16,6 

47 м.Чортків 3,73 3,68 -0,05 -1,3 

48 Нічлава с.Стрілківці 2,94 2,48 -0,46 -15,6 

49 
Збруч 

м.Волочиськ 3,81 3,41 -0,4 -10,5 

50 с.Завалля 3,79 3,73 -0,06 -1,6 

51 
Жванчик 

с.Кугаївці 2,69 2,54 -0,15 -5,6 

52 с.Ластівці 2,14 1,98 -0,16 -7,5 

53 
Смотрич 

с.Купин 3,43 3,36 -0,07 -2,0 

54 с.Цибулівка 2,75 2,46 -0,29 -10,5 

55 Мукша с.Мала Слобідка 2,73 2,73 0 0,0 

56 Студениця с.Голозубинці 3,30 3,50 0,2 6,1 

57 
Ушиця 

с.Зіньків 3,42 2,98 -0,44 -12,9 

58 с.Тимків 2,20 3,32 1,12 50,9 

59 Калюс смт Н.Ушиця 2,82 2,84 0,02 0,7 

60 Лядова с.Жеребилівка 2,42 2,47 0,05 2,1 

61 
Мурафа 

с.Кудіївці 2,51 2,36 -0,15 -6,0 

62 с.Миронівка 1,86 1,66 -0,2 -10,8 

63 Марковка с.Підлісівка 1,95 1,94 -0,01 -0,5 

64 

Дністер 

с.Грушка 7,57 5,44 -2,13 -28,1 

65 Дубоссарська ГЕС 5,10 5,32 0,22 4,3 

66 с.Олонешти 2,18 2,23 0,05 2,3 

67 м.Бендери 5,84 5,71 -0,13 -2,2 

68 р.Реут с.Жолобок 1,48 1,23 -0,25 -16,9 
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Продовження табл. 4.19 

№ Річка Пост 
Період, роки Різниця 

1971-2000 2011-2040 (л/с·км2) % 

69 р.Ботна м.Каушани 0,61 0,47 -0,14 -23,0 

70 р.Кубольта с.Кубольта 1,89 1,81 -0,08 -4,2 

71 р.Бик м.Кишенів 1,58 1,47 -0,11 -7,0 

72 р.Ягорлик с.Дойбани 0,74 0,58 -0,16 -21,6 

 

На малюнку 4.11 представлений прогнозний розподіл значень модуля 

стоку води по території басейну Дністра для двох періодів: 2011-2040 рр. (рис. 

4.11.а) та 2041-2070 рр. (рис. 4.11.б). 
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Рис.4.11. Просторовий розподіл середнього річного модуля стоку води (л/с·км2) 

по території басейну Дністра для двох прогнозних періодів  

Наочно узагальнення попередньо викладеного матеріалу можна 

представити у вигляді діаграм щомісячних змін модуля стоку для кожного 30-ти 

річного періоду (рис.4.12.а та 4.12.б). 

 
а) Прогнозний період 2011-2040 рр. 

б 
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б) Прогнозний період 2041-2070 рр. 

Рис. 4.12. Прогнозні зміни величини модуля стоку води (л/с·км2), осередненого 

по території басейну Дністра, для двох прогнозних періодів у порівнянні з 

контрольним періодом (1971-2000 рр.) 

Здійснена по 30-ти річним періодам оцінка прогнозних тенденцій стоку 

показала, що в перший період (2011-2040 рр.) відбудеться зменшення стоку (у 

порівнянні із контрольним періодом 1971-2000 рр.) в середньому для басейну 

Дністра на -10,1%,  для 2041-2070 рр. -16,7% [145].  

Якщо говорити про внутрішньорічний розподіл стоку, то максимальне 

зменшення модуля стоку буде характерним для весняного сезону (березень – 

травень). На осінній та зимовий сезони (жовтень, листопад, грудень) припадають 

менш значні зміни модуля стоку. Отримані результати оцінки прогнозних 

тенденцій стоку в басейні Дністра повністю корелюються із здійсненою оцінкою 

змін кількості опадів та температури повітря на майбутній період.  

 

4.5. Висновки до розділу 

  

Зміни клімату безпосередньо впливають на зміни гідрологічного режиму 

та стік річок в майбутньому. За допомогою методів чисельного моделювання 

можна спрогнозувати кількість води, яка буде доступною для використання в 
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майбутньому. У даному дослідженні було використано регіональну числову 

модель REMO. 

Верифікація результатів моделювання за допомогою REMO проведена по 

22 річках-притоках Дністра (25 гідрологічних постів) та по самому Дністру (8 

гідрологічних постів). У більшості випадків значення модулів стоку, отримані за 

моделлю REMO в період 1971-2000 рр., є нижчими, у порівнянні із даними 

стаціонарних гідрометричних спостережень. Відсоткове відхилення 

змодельованих значень модуля стоку від даних спостережень за цей період 

коливається від -5,5% до -16,5%. 

Нами запропоновано калібровочний коефіцієнт для того, щоб 

змодельоване значення краще відповідало значенню модуля стоку, отриманому 

при безпосередньому вимірюванні на гідрологічному посту. Калібровочний 

коефіцієнт було розраховано для кожного місяця року. Перевірка доцільності 

використання калібровочного коефіцієнту здійснена на періоді 2001 – 2015 рр. Із 

застосуванням коефіцієнту відсоток відхилень змодельованих значень модуля 

стоку за вказаний період зменшується до 0,14% - 18,6% (без коефіцієнту – від 

3,2% до 26%).  

 Зміни кліматичних характеристик визначалися для двох 30-ти річних 

майбутніх періодів 2011-2040 рр. та 2041-2070 рр. відносно контрольного 

періоду – 1971-2000 рр. Аналіз зміни температури показав, що для обох періодів 

очікується підвищення температури повітря для всіх місяців року (порівняно із 

контрольним періодом). Аналізуючи зміну кількості опадів по місяцях, виявлено 

що в період 2011-2040 рр. відбуватиметься зростання кількості опадів, а в період 

2041-2070 рр. - зменшення кількості опадів. 

Здійснено оцінку прогнозних тенденцій змін стоку води річок басейну на 

період до 2070 року. Показано, що в перший період (2011-2040 рр.) відбудеться 

зменшення стоку (у порівнянні із контрольним періодом 1971-2000 рр.) в 

середньому для басейну Дністра на -10,1%,  для 2041-2070 рр. на -16,7%.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідження здійнено оцінку прогнозних тенденцій змін 

кліматичних характеристик та стоку води в басейні Дністра на майбутній період. 

Отримані результати дають підстави сформулювати відповідні висновки та 

рекомендації, що мають теоретичне й практичне значення: 

1. Аналіз попередніх досліджень річок басейну дає підставу говорити про 

всебічне вивчення Дністра та його приток. Досліджуваний басейн на фоні 

інших річкових басейнів України є одним із найбільш вивченим. 

Вітчизняними та закордонними дослідниками здійснено опис 

гідрологічного та гідрохімічного режиму річок басейну, оцінено кількісні 

та якісні характеристики його водних ресурсів, вивчено зміни 

характеристик стоку під впливом кліматичних змін.  

2. Аналіз гідрометеорологічної мережі спостережень в басейні Дністра 

показує, що перші гідрометричні вимірювання здійснено ще у середині 

ХІХ сторіччя. На сьогоднішній день гідрометеорологічна мережа басейну 

Дністра нараховує 83 гідрологічні пости, де визначаються витрати води. 

Мережа метеорологічних станцій в басейні Дністра налічує 15 станцій на 

території України та 9 станцій на території Молдови. 

3. Для здійснення цілісного аналізу коливань середньорічного, 

максимального та мінімального стоку за багаторічний період було 

виконано відновлення характеристик стоку води на деяких гідрологічних 

постах річки Дністер. Відновлення виконувалося за методом залучення 

постів-аналогів. Всього в рамках досліджень для гідрологічних постів на 

р.Дністер було відновлено дані за 63 роки для середньорічних витрат води, 

за 27 для максимальних та, відповідно, за 58 і 59 років, для мінімальних 

витрат літнього та зимового періоду. 

4. Здійснено оцінку однорідності рядів спостережень за стоком води. 

Максимально однорідними виявилися ряди середньорічних витрат води та 

максимальних витрат води дощових паводків за критерієм Фішера – 89% 
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та 87%. Ряди даних спостережень за мінімальними витратами води в 

басейні характеризуються суттєвим порушенням однорідності 

(максимальний показник однорідності для мінімальних витрат води 

періоду льодоставу – 80 % за критерієм Фішера). 

5. Аналіз багаторічних коливань в рядах спостережень за стоком води з 

використанням різницевих інтегральних кривих показав, що для постів із 

тривалими періодами спостережень (60-70 років) виділяється повний цикл 

водності – з 1965 по 1995 рік. Виявлено, що на переважній більшості річок 

в басейні наразі триває маловодна фаза. Майже для всіх річок басейну 

початок спостережень також припадає на маловодний період. 

Узагальнивши всю сукупність побудованих різницевих інтегральних 

кривих, можна зазначити, що багатоводна фаза настає на річках в середині 

60-х років, а період 1980-1983 рр.  Побудовані сумарні криві стоку води у 

більшості випадків мають вигляд прямих ліній без переломних точок та 

відхилень. Це свідчить про стаціонарність процесу формування стоку на 

цих річках та про незначний антропогенний вплив.  

6. Здійснена в рамках дослідження оцінка впливу Дністровських водосховищ 

на гідрологічний режим Дністра показала, що робота водосховищ 

призводить до зниження максимальних витрат води. Разом з тим за даними 

гідрологічних постів Могилів-Подільський та Бендери за період 1991-2015 

рр. спостерігається збільшення показників мінімального стоку, що 

ймовірно обумовлено роботою Дубоссарського водосховища.  

7. Для прогнозування кількісті води, яка буде доступною для використання в 

майбутньому із врахуванням змін клімату, які безпосередньо впливають на 

зміни гідрологічного режиму та стік річок, у даному дослідженні було 

використано регіональну числову модель REMO. Верифікація результатів 

моделювання проведена по 22 річках-притоках Дністра (25 гідрологічних 

постів) та по самому Дністру (8 гідрологічних постів). У більшості 

випадків значення модулів стоку, отримані за моделлю REMO є нижчими, 

у порівнянні із даними стаціонарних гідрометричних спостережень. 
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Відсоткове відхилення змодельованих значень модуля стоку коливається 

від -5,5% до -16,5%. 

8. Запропоновано калібровочний коефіцієнт, для того, щоб змодельоване 

значення краще відповідало значенню модуля стоку, отриманому при 

безпосередньому вимірюванні на гідрологічному посту. Із застосуванням 

коефіцієнту відсоток відхилень змодельованих значень зменшується до 

0,14% - 18,6% (без коефіцієнту – від 3,2% до 26%).  

9. Аналіз зміни температури показав, що до 2070 року в басейні очікується 

підвищення температури повітря для всіх місяців року (порівняно із 

контрольним періодом). Аналізуючи зміну кількості опадів по місяцях, 

виявлено що в період 2011-2040 рр. відбуватиметься зростання кількості 

опадів, а в період 2041-2070 рр. – зменшення їх кількості. Здійснена оцінка 

прогнозних тенденцій змін стоку води річок басейну на період до 2070 

року показала зменшення стоку річок басейну: в період 2011-2040 рр. 

відбудеться зменшення стоку в середньому по басейну на -10,1%,  а в 

період  2041-2070 рр. на -16,7%.  

10. Басейн Дністра є транскордонним – частково включає територію трьох 

країн, а отже будь які зміни чи ризики, до яких можуть привести зміни 

клімату, будуть впливати однаково на всі країни басейну. Така ситуація 

вимагає  злагодженого координування, розробки та впровадження 

адаптаційних заходів. Отримані в дисертаційному дослідженні результати 

прогнозування змін стоку та кліматичних характеристик на майбутнє  

можуть бути використані відповідними органами при підготовці водного 

сектору до функціонування з урахуванням цих змін. На сьогоднішній день 

здійснення прогнозування з використанням кліматичних моделей 

допоможе удосконалити попередні та створити нові методики і підходи до 

прогнозування змін стоку. 
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Додаток А 

Результати перевірки на часову однорідність характерних  

витрат води річок басейну Дністра 

 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

Дністер  с.Стрілки  

Qser 1,63 2,21 + 0,02 2,01 + 367 261,6 494,4 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,37 2,21 + 0,72 2,01 + 268 261,6 494,4 + 

Qmax (дощові паводки)  1,26 2,21 + 1,48 2,01 + 321 261,6 494,4 + 

Qmin (відкритого русла) 2,50 2,21 - 1,38 2,01 + 415 250,8 477,2 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,27 2,23 + 0,23 2,01 + 326 240,8 461,2 + 

Дністер  м.Самбір  

Qser 1,26 2,10 + 2,67 2,00 - 755 404,7 717,3 - 

Qmax (весняне водопілля)  3,18 2,10 - 2,67 2,00 - 740 404,7 717,3 - 

Qmax (дощові паводки)  0,85 2,10 + 1,56 2,00 + 567 404,7 717,3 + 

Qmin (відкритого русла) 1,65 2,12 + 4,61 2,00 - 872 391,7 697,3 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,51 2,10 + 4,71 2,00 - 192 404,7 717,3 - 

Дністер  смт Розділ  

Qser 1,28 2,23 + 0,15 2,01 + 373 251,2 477,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,81 2,21 + 0,51 2,01 + 348 261,6 494,4 + 

Qmax (дощові паводки)  2,03 2,21 + 2,00 2,01 + 54 261,6 494,4 + 

Qmin (відкритого русла) 1,37 2,23 + 2,65 2,01 - 518 251,2 477,8 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin (періоду льодоставу) 2,22 2,21 - 1,27 2,01 + 274 261,6 494,4 + 

Дністер  смт Журавне  

Qser 1,03 2,74 + 0,31 2,04 + 199 134,9 285,1 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,28 2,74 + 0,32 2,04 + 220 134,9 285,1 + 

Qmax (дощові паводки)  2,15 2,74 + 1,11 2,04 + 78 134,9 285,1 + 

Qmin (відкритого русла) 1,52 2,74 + 1,36 2,04 + 265 134,9 285,1 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,48 2,74 + 1,25 2,04 + 206 134,9 285,1 + 

Дністер  м.Галич  

Qser 1,13 2,10 + 1,38 2,00 + 642 404,7 717,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,87 2,10 + 1,37 2,00 + 658 404,7 717,3 + 

Qmax (дощові паводки)  0,48 2,10 + 0,46 2,00 + 156 404,7 717,3 + 

Qmin (відкритого русла) 1,57 2,12 + 4,42 2,00 - 853 391,7 697,3 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,04 2,10 + 1,38 2,00 + 447 404,7 717,3 + 

Дністер  м.Заліщики  

Qser 1,20 2,12 + 1,10 2,00 + 618 391,7 697,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,15 2,10 + 0,56 2,00 + 532 418,2 737,8 + 

Qmax (дощові паводки)  0,66 2,10 + 0,66 2,00 + 547 418,2 737,8 + 

Qmin (відкритого русла) 1,58 2,10 + 5,84 2,00 - 939 404,7 717,3 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,61 2,10 + 2,92 2,00 - 767 404,7 717,3 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

Дністер  
м.Могилів-

Подільський  

Qser 1,77 2,12 + 1,43 2,00 + 642 391,7 697,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,86 3,33 + 0,63 2,07 + 144 76 180 + 

Qmax (дощові паводки)  2,86 3,33 + 0,63 2,07 + 144 76 180 + 

Qmin (відкритого русла) 1,55 2,33 + 2,74 2,07 - 197 76 180 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,55 2,33 + 2,74 2,07 - 197 76 180 - 

Стрвяж с.Луки  

Qser 3,23 2,21 - 2,20 2,01 - 505 272,4 511,6 + 

Qmax (весняне водопілля)  4,84 2,21 - 2,60 2,01 - 521 272,4 511,6 - 

Qmax (дощові паводки)  2,49 2,21 - 3,54 2,01 - 1254 272,4 511,6 - 

Qmin (відкритого русла) 1,78 2,21 + 2,03 2,01 - 506 272,4 511,6 + 

Qmin (періоду льодоставу) 
47,5

9 
2,21 - 1,32 2,01 + 506 272,4 511,6 + 

Стрвяж с.Хирів  

Qser 1,48 2,74 + 4,23 2,04 - 355 134,9 285,1 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,40 2,74 + 2,24 2,04 - 312 142,6 298,4 - 

Qmax (дощові паводки)  7,78 3,68 - 3,23 2,08 - 127 41,97 114 - 

Qmin (відкритого русла) 1,29 2,74 + 0,93 2,04 + 172 142,6 298,4 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,09 2,74 + 0,75 2,04 + 172 134,9 285,1 + 

Верещиця м.Комарне  Qser 1,11 2,02 + 2,71 2,00 - 426 18,05 888 - 

 



204 

 
 

Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmax (весняне водопілля)  2,66 2,02 - 1,26 2,00 + 797 518 888 + 

Qmax (дощові паводки)  1,54 2,02 + 0,04 2,00 + 701 518 888 + 

Qmin (відкритого русла) 1,98 2,02 + 0,97 2,00 + 524 518 888 + 

Qmin (періоду льодоставу) 2,85 2,02 - 2,30 2,00 - 848 518 888 + 

Бистриця  с.Озимина  

Qser 1,02 2,17 + 0,51 2,01 + 416 305,7 564,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,51 2,62 + 1,33 2,03 + 271 150,3 311,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,51 2,62 + 2,01 2,03 + 122 150,3 311,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,53 2,39 + 3,24 2,02 - 432 192,9 383,1 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,01 2,17 + 1,64 2,01 + 319 305,7 564,3 + 

Тисмениця  м.Дрогобич  

Qser 1,36 2,10 + 4,24 2,00 - 852 404,7 717,3 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,64 2,10 + 2,15 2,00 - 395 418,2 737,8 - 

Qmax (дощові паводки)  0,84 2,10 + 5,31 2,00 - 855 418,2 737,8 - 

Qmin (відкритого русла) 1,29 2,10 + 
13,2

5 
2,00 - 1127 418,2 737,8 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,74 2,10 + 
10,8

0 
2,00 - 851 418,2 737,8 - 

Щирець смт Щирець  Qser 5,23 2,06 - 2,82 2,00 - 838 459,6 800,4 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmax (весняне водопілля)  4,66 2,06 - 3,38 2,00 - 986 459,6 800,4 - 

Qmax (дощові паводки)  1,74 2,06 + 0,47 2,00 + 524 459,6 800,4 + 

Qmin (відкритого русла) 3,15 2,06 - 2,65 2,00 - 805 459,6 800,4 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,51 2,06 + 0,90 2,00 + 505 459,6 800,5 + 

Стрий  с.Матків  

Qser 2,29 2,19 - 2,75 2,01 - 603 294,5 546,5 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,35 2,19 + 1,93 2,01 + 215 294,5 546,5 - 

Qmax (дощові паводки)  2,10 2,19 + 0,15 2,01 + 654 294,5 546,5 - 

Qmin (відкритого русла) 1,16 2,19 + 2,23 2,01 - 231 283,2 528,8 - 

Qmin (періоду льодоставу) 6,46 2,19 - 1,34 2,01 + 484 294,5 546,5 + 

Стрий  с.Завадівка  

Qser 1,45 2,23 + 1,01 2,01 + 426 251,2 477,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,16 2,23 + 2,35 2,01 - 520 251,2 477,8 - 

Qmax (дощові паводки)  2,14 2,23 + 2,66 2,01 - 258 251,2 477,8 + 

Qmin (відкритого русла) 
158,

86 
2,23 - 0,77 2,01 + 250 251,2 477,8 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,12 2,23 + 0,87 2,01 + 416 251,2 477,8 + 

Стрий  с.Ясениця  
Qser 1,25 3,44 + 0,61 2,07 + 127 65,25 159,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,12 3,44 + 0,18 2,07 + 113 65,25 159,8 + 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmax (дощові паводки)  2,57 3,44 + 0,12 2,07 + 55 65,25 159,8 + 

Qmin (відкритого русла) 1,98 3,44 + 0,76 2,07 + 115 60,09 149,9 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,36 3,44 + 0,96 2,07 + 136 65,25 159,8 + 

Стрий  
смт Верхнє 

Синьовидне  

Qser 1,75 2,16 + 0,74 2,01 + 532 341,3 619,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,50 2,16 + 0,28 2,01 + 508 341,3 619,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,08 2,16 + 0,66 2,01 + 263 341,3 619,7 + 

Qmin (відкритого русла) 
1212

,74 
2,16 - 1,14 2,01 + 677 341,3 619,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,52 2,16 + 1,11 2,01 + 504 341,3 619,7 + 

Завадка  с.Риків  

Qser 1,42 3,44 + 0,69 2,07 + 128 65,25 159,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,87 3,44 + 1,64 2,07 + 146 65,25 159,8 + 

Qmax (дощові паводки)  3,40 3,44 + 0,21 2,07 + 101 65,25 159,8 + 

Qmin (відкритого русла) 1,06 3,44 + 1,55 2,07 + 140 60,09 149,9 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,30 3,44 + 0,48 2,07 + 118 65,25 159,8 + 

Яблунька м.Турка 

Qser 2,34 2,10 - 0,99 2,00 + 634 418,2 737,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  4,13 2,17 - 4,75 2,01 - 740 305,7 564,3 - 

Qmax (дощові паводки)  2,00 2,21 + 0,51 2,01 + 477 272,4 511,6 + 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmin (відкритого русла) 5,08 2,19 - 6,30 2,01 - 737 294,5 546,5 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,05 2,17 + 5,08 2,01 - 139 305,7 564,3 - 

Рибник  с.Майдан  

Qser 1,53 3,44 + 1,38 2,07 + 144 65,25 159,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,12 3,44 + 0,51 2,07 + 112 65,25 159,8 + 

Qmax (дощові паводки)  2,58 3,44 + 0,52 2,07 + 125 65,25 159,8 + 

Qmin (відкритого русла) 6,72 3,44 - 3,26 2,07 - 180 65,25 159,8 - 

Qmin (періоду льодоставу) 3,23 3,44 + 1,84 2,07 + 157 65,25 159,8 + 

Опір  м.Сколе  

Qser 1,21 2,21 + 1,94 2,01 + 522 272,4 511,6 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,75 2,21 + 1,94 2,01 + 522 272,4 511,6 + 

Qmax (дощові паводки)  2,00 2,21 + 0,51 2,01 + 477 272,4 511,6 + 

Qmin (відкритого русла) 1,53 2,21 + 0,55 2,01 + 359 272,4 511,6 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,98 2,21 + 2,99 2,01 - 543 272,4 511,6 - 

Славська смт Славське  

Qser 1,33 2,17 + 1,38 2,01 + 533 305,7 564,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  4,13 2,17 - 4,75 2,01 - 740 305,7 564,3 - 

Qmax (дощові паводки)  2,15 2,17 + 2,58 2,01 - 652 305,7 564,3 - 

Qmin (відкритого русла) 5,08 2,19 - 6,30 2,01 - 737 294,5 546,5 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,05 2,17 + 5,08 2,01 - 139 305,7 564,3 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

Головчанка  с.Тухля  

Qser 1,54 2,19 + 3,35 2,01 - 642 294,5 546,5 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,38 2,19 + 0,13 2,01 + 394 294,5 546,5 + 

Qmax (дощові паводки)  0,57 2,19 + 0,86 2,01 + 483 294,5 546,5 + 

Qmin (відкритого русла) 8,33 2,19 - 3,74 2,01 - 641 283,2 528,8 - 

Qmin (періоду льодоставу) 5,03 2,19 - 5,58 2,01 - 719 294,5 546,5 - 

Орава  х.Святослав 

Qser 2,34 2,10 - 0,99 2,00 + 634 418,2 737,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,56 2,10 + 0,20 2,00 + 618 418,2 737,8 + 

Qmax (дощові паводки)  0,21 2,10 + 0,15 2,00 + 666 418,2 737,8 + 

Qmin (відкритого русла) 1,10 2,12 + 1,97 2,00 + 681 378,6 677,4 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,06 2,10 + 1,58 2,00 + 712 418,2 737,8 + 

Свіча  х.Мислівка  

Qser 1,76 2,19 + 0,12 2,01 + 375 294,5 546,5 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,97 2,19 + 1,33 2,01 + 513 283,2 528,8 + 

Qmax (дощові паводки)  2,13 2,19 + 0,36 2,01 + 324 283,2 528,8 + 

Qmin (відкритого русла) 8,19 2,19 - 3,89 2,01 - 676 294,5 546,5 - 

Qmin (періоду льодоставу) 4,13 2,19 - 3,84 2,01 - 145 294,5 546,5 + 

Свіча  с.Зарічне  
Qser 2,42 2,17 - 1,91 2,01 + 528 305,7 564,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,13 2,17 + 0,58 2,01 + 548 317,4 582,6 + 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmax (дощові паводки)  2,14 2,17 + 0,22 2,01 + 287 317,4 582,6 + 

Qmin (відкритого русла) 
14,1

9 
2,17 - 3,79 2,01 - 674 305,7 564,3 - 

Qmin (періоду льодоставу) 
155,

86 
2,17 - 2,35 2,01 - 763 305,7 564,3 - 

Лужанка  с.Гошів  

Qser 1,41 2,14 + 0,53 2,00 + 516 366 658 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,66 2,14 - 1,50 2,00 + 562 366 658 + 

Qmax (дощові паводки)  2,01 2,14 - 0,15 2,00 + 124 366 658 + 

Qmin (відкритого русла) 1,32 2,14 + 0,29 2,00 + 463 366 658 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,25 2,14 + 0,86 2,00 + 451 366 658 + 

Сукель  с.Тисів  

Qser 1,09 2,23 + 2,17 2,01 - 248 251,2 477,8 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,69 2,23 + 0,66 2,01 + 375 251,2 477,8 + 

Qmax (дощові паводки)  1,89 2,23 + 1,86 2,01 + 223 251,2 477,8 + 

Qmin (відкритого русла) 1,12 2,23 + 2,34 2,01 + 207 251,2 477,8 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,38 2,23 + 3,57 2,01 - 163 251,2 477,8 - 

Свиж смт Букачівці  
Qser 1,33 2,21 + 0,80 2,01 + 346 272,4 511,6 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,03 2,21 + 2,55 2,01 - 232 272,4 511,6 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmax (дощові паводки)  2,20 2,21 + 3,65 2,01 - 784 272,4 511,6 - 

Qmin (відкритого русла) 1,20 2,21 + 1,72 2,01 + 261 272,4 511,6 - 

Qmin (періоду льодоставу) 5,39 2,21 - 1,57 2,01 + 302 272,4 511,6 + 

Лімниця   с.Осмолода  

Qser 1,80 2,21 + 0,87 2,01 + 463 272,4 511,6 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,23 2,21 + 1,53 2,01 + 497 272,4 511,6 + 

Qmax (дощові паводки)  1,33 2,21 + 0,23 2,01 + 256 272,4 511,6 + 

Qmin (відкритого русла) 3,30 2,21 - 2,39 2,01 - 485 272,4 511,6 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,50 2,21 + 1,45 2,01 + 503 272,4 511,6 + 

Лімниця  с.Перевозець  

Qser 1,11 2,17 + 1,49 2,01 + 530 305,7 564,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,37 2,17 - 0,62 2,01 + 438 305,7 564,3 + 

Qmax (дощові паводки)  2,25 2,17 - 0,41 2,01 + 319 305,7 564,3 + 

Qmin (відкритого русла) 2,96 2,17 - 4,74 2,01 - 709 305,7 564,3 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,12 2,17 + 1,27 2,01 + 536 305,7 564,3 + 

Чечва с.Спас  

Qser 1,21 2,19 + 0,56 2,01 + 461 283,2 528,8 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,08 2,19 + 1,42 2,01 + 524 283,2 528,8 + 

Qmax (дощові паводки)  2,18 2,19 + 0,26 2,01 + 336 283,2 528,8 + 

Qmin (відкритого русла) 2,99 2,19 - 3,17 2,01 - 560 283,2 528,8 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin (періоду льодоставу) 1,14 2,19 + 2,39 2,01 - 542 283,2 528,8   

Луква  с.Боднарів  

Qser 1,21 2,17 + 0,03 2,01 + 442 305,7 564,3 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,75 2,17 + 0,14 2,01 + 397 305,7 564,3 + 

Qmax (дощові паводки)  0,56 2,17 + 0,32 2,01 + 541 305,7 564,3 + 

Qmin (відкритого русла) 3,46 2,19 - 2,42 2,01 - 597 294,5 546,5 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,43 2,17 + 1,13 2,01 + 320 305,7 564,3 + 

Гнила Липа  смт Більшівці  

Qser 3,14 2,06 - 1,71 2,00 + 872 459,6 800,4 - 

Qmax (весняне водопілля)  
20,1

6 
2,06 - 4,69 2,00 - 1071 459,6 800,4 - 

Qmax (дощові паводки)  
20,5

6 
2,06 - 4,63 2,00 - 1064 459,6 800,4 - 

Qmin (відкритого русла) 1,62 2,06 + 1,83 2,00 + 764 459,6 800,4 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,35 2,06 + 2,09 2,00 - 800 459,6 800,4 + 

Бистриця-

Надвірнянсь-

ка  

с.Пасічна  

Qser 1,04 2,21 + 0,36 2,01 + 417 272,4 511,6 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,02 2,21 + 0,58 2,01 + 441 272,4 511,6 + 

Qmax (дощові паводки)  2,01 2,21 + 0,48 2,01 + 501 272,4 511,6 + 

Qmin (відкритого русла) 4,88 2,21 - 3,39 2,01 - 603 272,4 511,6 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  
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ні 
t ta 
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ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin (періоду льодоставу) 5,13 2,21 - 3,31 2,01 - 508 272,4 511,6 + 

Бистриця-

Надвірнянсь-

ка  

с.Черніїв 

Qser 1,16 3,44 + 0,02 2,07 + 109 60,09 149,9 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,66 3,44 + 1,07 2,07 + 126 60,09 149,9 + 

Qmax (дощові паводки)  3,15 3,44 + 0,33 2,07 + 22 60,09 149,9 + 

Qmin (відкритого русла) 1,98 3,44 + 3,79 2,07 - 180 60,09 149,9 - 

Qmin (періоду льодоставу) 2,58 3,44 + 3,37 2,07 - 173 60,09 149,9 - 

Ворона  
м.Тисьмени-

ця  

Qser 1,02 2,25 + 0,32 2,01 + 331 221 429 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,29 2,25 + 1,09 2,01 + 383 221 429 + 

Qmax (дощові паводки)  0,36 2,25 + 0,37 2,01 + 124 221 429 + 

Qmin (відкритого русла) 1,43 2,51 + 1,52 2,02 + 331 175,3 353,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,27 2,25 + 0,32 2,01 + 337 221 429 + 

Бистриця-

Солотвинська   
с.Гута  

Qser 1,99 2,14 + 2,05 2,00 - 310 366 658 - 

Qmax (весняне водопілля)  8,83 2,14 - 2,89 2,00 - 693 366 658 - 

Qmax (дощові паводки)  2,22 2,14 - 2,15 2,00 - 1507 366 658 - 

Qmin (відкритого русла) 1,32 2,14 + 3,47 2,00 - 772 366 658 - 
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Річка Пост 
Характерна витрата 
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t ta 
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ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin (періоду льодоставу) 1,22 2,14 + 1,26 2,00 + 704 366 658 - 

Бистриця-

Солотвинська   

м.Івано-

Франківськ  

Qser 1,41 3,44 + 2,02 2,07 + 57 60,09 149,9 - 

Qmax (весняне водопілля)  4,11 3,44 - 2,21 2,07 - 154 60,09 149,9 - 

Qmax (дощові паводки)  3,10 3,44 + 0,15 2,07 + 47 60,09 149,9 + 

Qmin (відкритого русла) 2,68 3,44 + 2,08 2,07 - 152 60,09 149,9 - 

Qmin (періоду льодоставу) 2,01 3,44 + 1,97 2,07 + 151 60,09 149,9 - 

Золота Липа  м.Бережани  

Qser 2,46 3,68 + 2,65 2,08 - 130 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,34 3,68 + 0,38 2,08 + 90 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  3,03 3,68 + 0,37 2,08 + 25 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,55 3,68 + 2,69 2,08 - 32 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,54 3,68 + 2,15 2,08 - 133 46,28 122,7 - 

Золота Липа  с.Зодарів  

Qser 3,29 3,68 + 1,48 2,08 + 114 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,01 3,68 + 0,13 2,08 + 79 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  0,37 3,68 + 1,57 2,08 + 108 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 2,19 3,68 + 0,93 2,08 + 103 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,35 3,68 + 1,15 2,08 + 62 46,28 122,7 + 

Коропець  м.Підгайці  Qser 2,42 3,68 + 3,18 2,08 - 138 46,28 122,7 - 
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/ 
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Qmax (весняне водопілля)  7,92 3,68 - 1,76 2,08 + 111 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  0,21 3,68 - 1,69 2,08 + 91 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 4,34 3,68 - 3,09 2,08 - 130 41,97 114 - 

Qmin (періоду льодоставу) 4,34 3,68 - 3,09 2,08 - 130 41,97 114 - 

Коропець  смт Коропець 

Qser 2,54 3,68 + 3,62 2,08 - 147 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,29 3,68 + 0,20 2,08 + 82 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,16 3,68 + 1,52 2,08 + 113 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,22 3,68 + 1,45 2,08 + 114 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,78 3,68 + 0,86 2,08 + 104 46,28 122,7 + 

Стрипа  х.Каплинці  

Qser 2,32 3,68 + 0,96 2,08 + 105 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  5,03 3,68 - 0,41 2,08 + 96 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,15 3,68 - 1,37 2,08 + 86 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,02 3,68 + 1,33 2,08 + 56 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,76 3,68 + 1,82 2,08 + 111 46,28 122,7 + 

Стрипа   м.Бучач  

Qser 2,78 3,68 + 1,51 2,08 + 106 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,62 3,68 + 0,60 2,08 + 91 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  3,05 3,68 + 1,48 2,08 + 62 46,28 122,7 + 
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Qmin (відкритого русла) 3,03 3,68 + 2,58 2,08 - 129 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 2,55 3,68 + 2,08 2,08 + 147 46,28 122,7 - 

Серет  
смт 

В.Березовиця  

Qser 1,27 3,68 + 0,89 2,08 + 61 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  2,04 3,68 + 0,27 2,08 + 85 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,06 3,68 + 0,54 2,08 + 38 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,28 3,68 + 1,24 2,08 + 103 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,24 3,68 + 1,89 2,08 + 85 46,28 122,7 + 

Серет  м.Чортків 

Qser 1,00 3,68 + 0,00 2,08 + 84 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,23 3,68 + 0,03 2,08 + 92 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  3,21 3,68 + 0,21 2,08 + 85 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,33 3,68 + 3,77 2,08 - 147 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 3,49 3,68 + 3,15 2,08 - 134 46,28 122,7 - 

нічлава  с.Стрілківці  

Qser 3,73 3,68 - 3,84 2,08 - 148 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  
11,3

6 
3,68 - 2,49 2,08 - 144 46,28 122,7 - 

Qmax (дощові паводки)  2,06 3,68 + 8,32 2,08 - 103 46,28 122,7 - 

Qmin (відкритого русла) 3,95 3,68 - 3,27 2,08 - 138 46,28 122,7 - 
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Qmin (періоду льодоставу) 2,57 3,68 + 2,05 2,08 + 120 46,28 122,7 + 

Збруч  м.Волочиськ  

Qser 1,24 3,68 + 0,13 2,08 + 83 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  3,95 3,68 - 1,84 2,08 + 124 46,28 122,7 - 

Qmax (дощові паводки)  3,21 3,68 + 2,00 2,08 + 114 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,20 3,68 + 2,18 2,08 - 127 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 2,00 3,68 + 1,75 2,08 + 107 46,28 122,7 + 

Збруч  с.Завалля  

Qser 6,28 3,68 - 4,28 2,08 - 151 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,50 3,68 + 0,30 2,08 + 73 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  3,00 3,68 + 2,00 2,08 + 120 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,82 3,68 + 0,31 2,08 + 75 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,52 3,68 + 0,69 2,08 + 80 46,28 122,7 + 

Жванчик с.Кугаївці  

Qser 1,65 3,68 + 6,63 2,08 - 163 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  2,30 3,68 + 0,38 2,08 + 80 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  3,19 3,68 + 0,26 2,08 + 107 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 8,30 3,68 - 9,42 2,08 - 169 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 
10,6

3 
3,68 - 5,87 2,08 - 165 46,28 122,7 - 

 



217 

 
 

Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

Жванчик с.Ластівці  

Qser 1,31 3,68 + 3,70 2,08 - 135 41,97 114 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,27 3,68 + 0,07 2,08 + 69 41,97 114 + 

Qmax (дощові паводки)  2,14 3,68 + 0,32 2,08 + 83 41,97 114 + 

Qmin (відкритого русла) 1,10 3,68 + 2,88 2,08 - 126 41,97 114 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,82 3,68 + 6,70 2,08 - 153 41,97 114 - 

Смотрич с.Купин  

Qser 1,94 3,68 + 3,43 2,08 - 147 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,60 3,68 + 0,46 2,08 - 92 46,28 122,7 - 

Qmax (дощові паводки)  2,31 3,68 + 4,12 2,08 - 412 46,28 122,7 - 

Qmin (відкритого русла) 1,15 3,68 + 4,02 2,08 + 146 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,77 3,68 + 4,42 2,08 - 148 46,28 122,7 - 

Смотрич с.Цибулівка  

Qser 1,65 1,92 + 0,02 1,99 + 867 689 1126 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,05 1,93 + 0,35 1,99 + 967 680 1126 + 

Qmax (дощові паводки)  1,83 1,92 + 1,79 1,99 + 1074 680 1126 + 

Qmin (відкритого русла) 1,00 1,92 + 0,17 1,99 + 892 680 1126 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,01 1,92 + 0,27 1,99 + 860 680 1126 + 

Мукша с.М.Слобідка  
Qser 3,14 3,68 + 0,41 2,08 + 85 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  3,25 3,68 + 0,18 2,08 + 73 46,28 122,7 + 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  

Qmax (дощові паводки)  0,25 3,68 + 1,11 2,08 + 121 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,08 3,68 + 0,35 2,08 + 66 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 0,78 3,68 + 0,58 2,08 + 85 46,28 122,7 + 

Студениця 
с.Голозубин-

ці  

Qser 2,44 3,68 + 5,71 2,08 - 160 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  5,63 3,68 - 1,65 2,08 + 108 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  4,18 3,68 - 1,36 2,08 + 120 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 1,53 3,68 + 5,84 2,08 - 164 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 3,16 3,68 + 6,57 2,08 - 168 46,28 122,7 - 

Ушиця  с.Зіньків  

Qser 1,86 3,68 + 4,17 2,08 - 155 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  1,84 3,68 + 0,39 2,08 + 86 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  0,13 3,68 + 1,52 2,08 + 117 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 2,20 3,68 + 2,65 2,08 - 135 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 2,79 3,68 + 6,38 2,08 - 162 46,28 122,7 - 

Ушиця с.Тимків 

Qser 1,57 3,68 + 2,53 2,08 - 132 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  2,29 3,68 + 0,70 2,08 + 97 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  1,59 3,68 + 0,41 2,08 + 36 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 6,48 3,68 - 0,49 2,08 + 96 46,28 122,7 + 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin (періоду льодоставу) 6,83 3,68 + 1,70 2,08 - 123 46,28 122,7 - 

Калюс смт Н.Ушиця  

Qser 1,23 3,68 + 2,54 2,08 - 133 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  
51,4

8 
3,68 - 1,33 2,08 + 90 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,37 3,68 + 0,56 2,08 + 87 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 2,18 3,68 + 3,49 2,08 - 143 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 3,80 3,68 - 4,54 2,08 - 154 46,28 122,7 - 

Лядова 
с.Жеребилів-

ка  

Qser 1,72 3,68 + 2,86 2,08 - 135 46,28 122,7 - 

Qmax (весняне водопілля)  
11,2

9 
3,68 - 1,44 2,08 + 123 46,28 122,7 - 

Qmax (дощові паводки)  2,11 3,68 + 1,69 2,08 + 504 46,28 122,7 - 

Qmin (відкритого русла) 1,96 3,68 + 3,48 2,08 - 143 46,28 122,7 - 

Qmin (періоду льодоставу) 1,20 3,68 + 2,40 2,08 - 127 46,28 122,7 - 

Мурафа с.Кудіївці 

Qser 1,32 3,68 + 1,38 2,08 + 107 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,57 3,68 + 1,64 2,08 + 101 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  2,51 3,68 + 1,32 2,08 + 100 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 3,73 3,68 - 1,64 2,08 + 103 46,28 122,7 + 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin (періоду льодоставу) 3,55 3,68 + 1,42 2,08 + 58 46,28 122,7 + 

Мурафа с.Миронівка   

Qser 1,02 3,80 + 0,43 2,09 + 84 38,05 105,9 + 

Qmax (весняне водопілля)  1,21 3,80 + 0,46 2,09 + 52 38,05 105,9 + 

Qmax (дощові паводки)  3,78 3,80 + 1,26 2,09 + 82 38,05 105,9 + 

Qmin (відкритого русла) 2,61 3,80 + 2,36 2,09 - 113 38,05 105,9 - 

Qmin (періоду льодоставу) 2,08 3,80 + 1,88 2,09 + 111 38,05 105,9 - 

Марківка  с.Підлісівка  

Qser 1,39 3,68 + 0,20 2,08 + 91 46,28 122,7 + 

Qmax (весняне водопілля)  6,27 3,68 - 1,81 2,08 + 114 46,28 122,7 + 

Qmax (дощові паводки)  8,46 3,68 - 0,37 2,08 + 120 46,28 122,7 + 

Qmin (відкритого русла) 2,75 3,68 + 1,48 2,08 + 102 46,28 122,7 + 

Qmin (періоду льодоставу) 1,53 3,68 + 1,84 2,08 + 113 46,28 122,7 + 

Дністер  с.Грушка 

Qser 1,18 2,27 + 0,20 2,01 + 301 202 398 + 

Qmax  2,01 2,62 + 2,19 2,03 - 340 150,3 311,7 - 

Qmin  4,62 2,62 - 4,13 2,03 - 97 150,3 311,7 - 

Дністер  
Дуббосарсь-

ка ГЕС  

Qser 1,88 2,25 + 2,18 2,01 - 455 230,9 445,1 - 

Qmax  4,59 2,27 - 3,18 2,01 - 485 211,5 413,5 - 

Qmin  1,05 2,27 + 7,90 2,01 - 596 211,5 413,5 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

Дністер  м.Бендери  

Qser 1,47 1,64 + 0,83 2,36 + 1979 1769 2755 + 

Qmax  1,53 1,71 + 0,13 1,98 + 1970 1636 2459 + 

Qmin  1,54 1,71 + 0,54 1,98 + 2067 1636 2459 + 

Дністер  с.Оланешть  

Qser 1,01 2,23 + 1,82 2,01 + 463 251,2 477,8 + 

Qmax  2,84 2,25 - 3,74 2,01 - 514 230,9 445,1 - 

Qmin  1,94 2,25 + 3,56 2,01 - 502 221 429 - 

Дністер  
с.Незавер-

тайлівка  

Qser 1,70 1,53 - 0,41 0,63 + 239 207,3 254,7 + 

Qmax  1,35 1,61 + 0,95 0,64 - 149 178,8 221,2 - 

Qmin  7,86 1,61 - 1,07 0,64 - 101 178,8 221,2 - 

Кам'янка  смт Кам'янка  

Qser 1,43 2,00 + 3,71 2,00 - 1074 548,6 933,4 - 

Qmax  3,07 2,04 - 2,57 2,00 - 963 503,2 865,8 - 

Qmin  1,43 2,00 + 6,08 2,00 - 1239 532,9 910,1 - 

Білоч  с.Білоч  

Qser 2,74 2,19 - 0,86 2,01 + 432 272 511 + 

Qmax  5,47 2,21 - 3,73 2,01 - 637 261,6 494,4 - 

Qmin  2,06 2,19 + 7,04 2,01 - 736 283,2 528,8 - 

Ягорлик  с.Дойбани  
Qser 4,73 2,10 - 0,26 2,00 + 490 404,7 717,3 + 

Qmax  15,4 2,10 - 3,92 2,00 - 904 404,7 717,3 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin  1,15 2,10 + 6,01 2,00 - 966 404,7 717,3 - 

Реут  с.Більці  

Qser 1,09 1,53 + 1,02 0,63 - 292 217,5 266,5 - 

Qmax  1,94 1,61 - 1,82 0,64 - 260 169,5 210,5 - 

Qmin  1,13 1,61 + 2,18 0,64 - 99 169,5 210,5 - 

Реут  с.Желобок  

Qser 2,61 2,19 - 3,27 2,01 - 621 294,5 546,5 - 

Qmax  1,00 2,23 + 1,49 2,01 + 212 240,8 461,2 - 

Qmin  2,69 2,23 - 0,29 2,01 + 299 240,8 461,2 + 

Ікель  с.Гояни  

Qser 1,60 1,97 + 1,23 0,69 - 80 51,75 69,25 - 

Qmax  
15,4

7 
2,10 - 3,92 2,00 - 904 404,7 717,3 - 

Qmin  5,47 2,21 - 3,73 2,01 - 637 261,6 494,4 - 

Бик  м.Кишенів  

Qser 2,92 2,39 - 4,72 2,02 - 483 192,9 383,1 - 

Qmax  1,79 2,62 + 2,56 2,03 - 364 150,3 311,7 - 

Qmin  2,09 2,62 + 1,84 2,03 + 292 150,3 311,7 + 

Молокиш  
с.Великий 

Молокиш  

Qser 4,07 2,39 - 7,73 2,02 - 572 192,9 383,1 - 

Qmax  
19,4

5 
2,39 - 5,45 2,02 - 524 183,9 368,1 - 
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Продовження Додатка А 

Річка Пост 
Характерна витрата 

води 

Критерії  

Фішера Стьюдента Вількоксона 

F Fa 
так/ 

ні 
t ta 

так/ 

ні 
U U1 U2 

так

/ 

ні 

  
Qmin  1,28 2,39 + 0,65 2,02 + 258 192,9 383,1 + 

Рибниця  с.Андріївка  

Qser 3,46 2,12 - 1,76 2,00 + 615 378,6 677,4 + 

Qmax  
12,4

0 
2,14 - 4,98 2,00 - 905 366 658 - 

Qmin  1,45 2,12 + 1,39 2,00 + 640 378,6 677,4 + 

Кубольта  с.Кубольта  

Qser 1,64 2,27 + 2,59 2,01 - 440 211,5 413,5 - 

Qmax  3,35 2,51 - 3,82 2,02 - 410 166,7 339,3 - 

Qmin  2,47 2,51 + 2,36 2,02 - 96 166,7 339,3 - 

Кайнара  с.Севірово 

Qser 2,79 2,16 - 1,39 2,01 + 545 341,3 619,7 + 

Qmax  2,35 2,19 - 1,58 2,01 + 178 283 528,8 - 

Qmin  2,59 2,19 - 3,68 2,01 - 626 283,2 528,8 - 

Ботна  м.Каушани  

Qser 3,51 2,14 - 0,36 2,00 + 414 366 658 + 

Qmax  6,54 2,17 - 2,97 2,01 - 647 305,7 564, 3 - 

Qmin  2,25 2,97 + 1,53 2,05 + 72 106,5 253,5 - 
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Додаток Б  

Характеристики часових трендів і перевірка коефіцієнтів кореляції на значущість 

Таблиця Б.1. 

Параметри часових трендів середньорічних витрат води річок басейну Дністра 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

1 Дністер с.Стрілки 58 
 

0,12 0,131 0,261 0,919 + 

2 Дністер м.Самбір 70 
 

0,39 0,102 0,204 3,821 - 

3 Дністер смт Розділ 58 y = -0,0529x + 149,55 0,057 0,132 0,264 0,432 + 

4 Дністер смт Журавно 44 y = -0,0352x + 2,0062 0,21 0,146 0,292 1,441 + 

5 Дністер м.Галич 70 y = 0,332x - 497,94 0,61 0,076 0,151 8,070 - 

6 Дністер м.Заліщики 69 y = 1,0247x - 1229,8 0,042 0,121 0,242 0,347 + 

7 Дністер м.Могилів-Подільський 32 y = 1,3591x - 2460,2 0,211 0,172 0,343 1,230 + 

8 Дністер м.Бендери 136 y = -0,275x + 835,95 0,117 0,085 0,170 1,378 + 

9 Дністер с.Грушка 49 y = -1,2226x + 2739,9 0,22 0,137 0,275 1,602 + 

10 Дністер с.Олонешти  54 y = -0,2077x + 538,87 0,113 0,136 0,271 0,833 + 

11 Дністер Дубосарська ГЕС  52 y = -0,1861x + 657,41 0,039 0,140 0,280 0,279 + 

12 Стрвяж с.Луки 59 y = 0,1112x - 211 0,486 0,100 0,201 4,846 - 

13 Верещиця м.Комарно 74 y = -0,0248x + 57,906 0,11 0,116 0,231 0,951 + 

14 Бистриця с.Озимина 62 y = 0,0085x - 14,378 0,15 0,125 0,250 1,199 + 

15 Тисьмениця м.Дрогобич 71 y = 0,0254x - 46,784 0,376 0,103 0,205 3,664 - 
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Продовження табл.  Б.1 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

16 Щирець смт Щирець 71 y = 0,0163x - 30,547 0,418 0,099 0,197 4,238 - 

17 Стрий с.Матків 61 y = -0,0091x + 20,863 0,217 0,123 0,246 1,764 + 

18 Стрий с.Завадівка 54 y = -0,0404x + 95,677 0,197 0,132 0,264 1,492 + 

19 Стрий с.Ясениця 33 y = 0,0261x - 31,247 0,059 0,176 0,352 0,335 + 

20 Стрий смт.Верхнє Синьовидне 65 y = -0,0843x + 208,95 0,141 0,123 0,245 1,151 + 

21 Завадка с.Риків 33 y = -0,0026x + 7,4842 0,182 0,171 0,342 1,065 + 

22 Рибник с.Майдан 33 y = 0,037x - 70,326 0,467 0,138 0,276 3,379 - 

23 Опір м.Сколе 59 y = -0,0854x + 182,52 0,374 0,113 0,226 3,311 - 

24 Славська смт.Славське 62 y = -0,0054x + 12,555 0,195 0,123 0,246 1,583 + 

25 Головчанка с.Тухля 61 y = 0,0129x - 22,597 0,268 0,120 0,240 2,237 - 

26 Орава х.Святослав 71 y = -0,0009x + 5,4864 0,017 0,119 0,239 0,142 + 

27 Свіча х.Мислівка 61 y = -0,0075x + 20,311 0,084 0,128 0,256 0,655 + 

28 Свіча с.Зарічне 62 y = 0,2156x - 402,56 0,398 0,108 0,216 3,694 - 

29 Лужанка с.Гошів 67 y = 0,0059x - 9,2401 0,133 0,121 0,242 1,100 + 

30 Сукель с.Тисів 57 y = 0,0201x - 36,865 0,417 0,110 0,221 3,777 - 

31 Свіж смт Букачевці 59 y = 0,0072x - 11,695 0,158 0,128 0,256 1,234 + 

32 Лімниця с.Осмолода 59 y = -0,0037x + 14,201 0,044 0,131 0,262 0,336 + 

33 Лімниця с.Перевозець 62 y = -0,0924x + 205,5 0,222 0,122 0,243 1,824 + 
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Продовження табл.  Б.1 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

34 Чечва с.Спас 60 y = 0,0007x + 3,5153 0,053 0,130 0,260 0,408 + 

35 Луква  с.Боднарів 62 y = 0,0037x - 5,0225 0,081 0,127 0,254 0,637 + 

36 Гнила Липа смт Більшівці 71 y = 0,0219x - 40,039 0,362 0,104 0,208 3,485 - 

37 Бистриця-Надвірнянська с.Пасічна 59 y = 0,0235x - 35,948 0,171 0,127 0,255 1,342 + 

38 Бистриця-Надвірнянська с.Черніїв 32 y = -0,0251x + 60,861 0,064 0,179 0,358 0,358 + 

39 Бистриця-Солотвинська с.Гута 67 y = 0,0196x - 35,607 0,394 0,104 0,208 3,789 - 

40 Бистриця-Солотвинська м.Івано-Франківськ 43 y = 0,0769x - 143,17 0,258 0,144 0,288 1,791 + 

41 Золота Липа м.Бережани 70 y = 0,0276x - 51,214 0,5 0,090 0,181 5,538 - 

42 Золота Липа с.Задарів 61 y = -0,017x + 42,867 0,144 0,126 0,253 1,139 + 

43 Коропець м.Підгайці 36 y = 0,0103x - 19,564 0,353 0,148 0,296 2,386 - 

44 Коропець смт Коропець 68 y = 0,0027x - 2,3289 0,062 0,122 0,243 0,509 + 

45 Стрипа х.Каплинці 71 y = -0,0082x + 18,093 0,265 0,111 0,222 2,385 - 

46 Стрипа м.Бучач 53 y = 0,0496x - 91,906 0,355 0,121 0,242 2,929 - 

47 Серет смт Велика Березовиця 55 y = 0,0539x - 102,24 0,599 0,087 0,175 6,865 - 

48 Серет м.Чортків 76 y = 0,0491x - 84,967 0,258 0,108 0,216 2,394 - 

49 Нічлава с.Стрілківці 71 y = 0,0058x - 9,6892 0,146 0,117 0,234 1,248 + 

50 Збруч с.Завалля 44 y = 0,1693x - 325,79 0,539 0,108 0,216 4,982 - 

51 Збруч м.Волочиськ 71 y = 0,0055x - 8,3575 0,123 0,118 0,235 1,045 + 
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Продовження табл.  Б.1 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

52 Жванчик с.Кугаївці 80 y = -0,0024x + 5,6013 0,155 0,110 0,220 1,412 + 

53 Жванчик с.Ластівці 62 y = -0,0106x + 23,243 0,212 0,122 0,245 1,734 + 

54 Смотрич с.Купин 72 y = 0,0029x - 3,2299 0,065 0,118 0,236 0,550 + 

55 Смотрич с.Цибулівка 85 y = 0,0069x - 8,1697 0,079 0,108 0,217 0,729 + 

56 Мукша с.Мала Слобідка 65 y = -0,0017x + 4,5663 0,079 0,124 0,248 0,636 + 

57 Студениця с.Голозубинці 45 y = 0,003x - 5,0837 0,142 0,148 0,295 0,961 + 

58 Ушиця с.Зіньків 71 y = 0,0031x - 4,0622 0,085 0,119 0,237 0,716 + 

59 Ушиця с.Тимків 44 y = 0,037x - 70,078 0,392 0,129 0,258 3,037 - 

60 Калюс смт Нова Ушиця 52 y = 0,0001x + 0,6054 0,011 0,140 0,280 0,079 + 

61 Лядова с.Жеребилівка 52 y = 0,0024x - 3,3051 0,064 0,139 0,279 0,459 + 

62 Мурафа с.Кудіївці 53 y = 5E-06x + 0,1412 0,021 0,139 0,277 0,151 + 

63 Мурафа с.Миронівка 30 y = -0,0134x + 31,673 0,083 0,184 0,369 0,450 + 

64 Марковка с.Підлісівка 65 y = -0,0031x + 7,3714 0,271 0,116 0,232 2,340 - 
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Таблиця Б.2.  

Параметри часових трендів максимальних витрат води весняного водопілля річок басейну Дністра 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента  
Результат 

1 Дністер с.Стрілки 58 y = -0,3053x + 726,97 0,044 0,132 0,264 0,330 + 

2 Дністер м.Самбір 70 y = 3,4436x - 6581,2 0,347 0,106 0,212 3,275 - 

3 Дністер смт Розділ 58 y = -1,5132x + 3312,7 0,232 0,125 0,251 1,847 + 

4 Дністер смт Журавно 44 y = 0,1222x + 459,85 0,290 0,140 0,279 2,075 - 

5 Дністер м.Галич 70 y = 5,1851x - 8802,1 0,127 0,118 0,237 1,071 + 

6 Дністер м.Заліщики 69 y = 0,3089x + 1240,1 0,077 0,121 0,241 0,643 + 

7 
Дністер м.Могилів-

Подільський 
32 y = 33,002x - 64809 0,341 0,159 0,317 2,152 - 

8 Дністер м.Бендери 128 y = -0,5135x + 2277,8 0,041 0,089 0,177 0,463 + 

9 Дністер с.Грушка 43 y = -22,022x + 45317 0,346 0,136 0,272 2,547 - 

10 Дністер с.Олонешти  54 y = -4,2692x + 8890,4 0,385 0,117 0,234 3,291 - 

11 Дністер Дубосарська ГЕС  50 y = -12,667x + 26359 0,286 0,131 0,262 2,180 - 

12 Стрвяж с.Луки 59 y = 1,1905x - 2275,5 0,308 0,119 0,238 2,589 - 

13 Верещиця м.Комарно 74 y = 0,1883x - 342,67 0,302 0,106 0,213 2,837 - 

14 Бистриця с.Озимина 62 y = 1,5988x - 3068,4 0,271 0,119 0,237 2,285 - 

15 Тисьмениця м.Дрогобич 71 y = 0,6995x - 1289,7 0,167 0,116 0,232 1,440 + 

16 Щирець смт Щирець 71 y = -0,378x + 776,23 0,307 0,108 0,217 2,835 - 
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Продовження табл.  Б.2 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

17 Стрий с.Матків 61 y = -0,4009x + 842,92 0,291 0,118 0,236 2,459 - 

18 Стрий с.Завадівка 54 y = -2,9996x + 6276,5 0,341 0,121 0,243 2,809 - 

19 Стрий с.Ясениця 33 y = -1,3451x + 3021,3 0,083 0,176 0,351 0,473 + 

20 
Стрий смт.Верхнє 

Синьовидне 
65 y = -2,3545x + 5384,7 0,098 0,124 0,248 0,791 + 

21 Завадка с.Риків 33 y = -0,5579x + 1163,2 0,186 0,171 0,341 1,090 + 

22 Рибник с.Майдан 33 y = 0,0563x - 21,583 0,063 0,176 0,352 0,359 + 

23 Опір м.Сколе 59 y = 1,708x - 3090,8 0,133 0,129 0,258 1,031 + 

24 Славська смт.Славське 62 y = -0,5407x + 1102,4 0,539 0,091 0,182 5,935 - 

25 Головчанка с.Тухля 61 y = -0,0929x + 238,01 0,045 0,129 0,258 0,347 + 

26 Орава х.Святослав 71 y = -0,0851x + 243,28 0,022 0,119 0,239 0,187 + 

27 Свіча х.Мислівка 61 y = -0,9703x + 2018,8 0,200 0,124 0,248 1,616 + 

28 Свіча с.Зарічне 62 y = 0,4613x - 469,96 0,020 0,128 0,256 0,156 + 

29 Лужанка с.Гошів 67 y = 1,1702x - 2233,3 0,235 0,116 0,233 2,024 - 

30 Сукель с.Тисів 57 y = 0,6466x - 1197,1 0,122 0,132 0,263 0,924 + 

31 Свіж смт Букачевці 59 y = -0,1904x + 395,71 0,369 0,113 0,227 3,249 - 

32 Лімниця с.Осмолода 59 y = -0,4515x + 968,08 0,215 0,125 0,250 1,720 + 

33 Лімниця с.Перевозець 62 y = 1,4039x - 2348,4 0,071 0,127 0,255 0,561 + 
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Продовження табл.  Б.2 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

34 Чечва с.Спас 60 y = -0,6863x + 1502,3 0,114 0,128 0,257 0,887 + 

35 Луква с.Боднарів 62 y = 0,036x + 16,563 0,110 0,127 0,253 0,866 + 

36 Гнила Липа смт Більшівці 71 y = -1,4266x + 2893,8 0,380 0,102 0,205 3,712 - 

37 
Бистриця-

Надвірнянська 

с.Пасічна 
59 y = -0,7547x + 1686,3 0,109 0,130 0,259 0,841 + 

38 
Бистриця-

Надвірнянська 

с.Черніїв 
32 y = -0,4391x + 1093,1 0,026 0,179 0,359 0,147 + 

39 Бистриця-Солотвинська с.Гута 67 y = -1,0679x + 2197,2 0,274 0,114 0,228 2,405 - 

40 Бистриця-Солотвинська м.Івано-Франківськ 43 y = -0,8995x + 2082,3 0,058 0,154 0,308 0,379 + 

41 Золота Липа м.Бережани 70 y = -1,7522x + 3533,6 0,442 0,097 0,194 4,567 - 

42 Золота Липа с.Задарів 61 y = 0,0409x - 56,097 0,087 0,128 0,256 0,680 + 

43 Коропець м.Підгайці 36 y = -0,0497x + 106,11 0,120 0,167 0,333 0,718 + 

44 Коропець смт Коропець 68 y = -0,8266x + 1713,1 0,207 0,117 0,234 1,774 + 

45 Стрипа х.Каплинці 71 y = -0,1239x + 262,87 0,206 0,114 0,229 1,797 + 

46 Стрипа м.Бучач 53 y = -0,2829x + 597,22 0,155 0,135 0,271 1,147 + 

47 
Серет смт Велика 

Березовиця 
55 y = -0,2055x + 432,25 0,343 0,120 0,240 2,857 - 

48 Серет м.Чортків 76 y = -0,4598x + 974,25 0,274 0,107 0,214 2,570 - 
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Продовження табл.  Б.2 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

49 Нічлава с.Стрілківці 71 y = 0,0081x - 5,3028 0,022 0,119 0,239 0,187 + 

50 Збруч с.Завалля 44 y = 0,3268x - 616,4 0,216 0,145 0,291 1,488 + 

51 Збруч м.Волочиськ 71 y = -0,1965x + 415,14 0,227 0,113 0,227 2,000 + 

52 Жванчик с.Кугаївці 80 y = -0,0564x + 116,19 0,442 0,091 0,181 4,879 - 

53 Жванчик с.Ластівці 62 y = -0,2274x + 469,64 0,327 0,114 0,229 2,864 - 

54 Смотрич с.Купин 72 y = 0,2272x - 435,02 0,405 0,099 0,198 4,089 - 

55 Смотрич с.Цибулівка 85 y = 0,0355x - 40,067 0,045 0,109 0,218 0,411 + 

56 Мукша с.Мала Слобідка 65 y = 0,0019x + 0,6367 0,022 0,125 0,250 0,179 + 

57 Студениця с.Голозубинці 45 y = 0,1515x - 291,27 0,229 0,143 0,286 1,601 + 

58 Ушиця с.Зіньків 71 y = -0,0742x + 158,82 0,218 0,114 0,228 1,914 + 

59 Ушиця с.Тимків 44 y = 0,3032x - 573,6 0,195 0,147 0,293 1,327 + 

60 Калюс смт Нова Ушиця 52 y = -0,0474x + 98,895 0,248 0,131 0,263 1,887 + 

61 Лядова с.Жеребилівка 52 y = 0,057x - 101,14 0,117 0,138 0,276 0,844 + 

62 Мурафа с.Кудіївці 53 y = -0,0393x + 83,428 0,106 0,137 0,274 0,772 + 

63 Мурафа с.Миронівка 30 y = -0,6815x + 1388,1 0,266 0,173 0,345 1,545 + 

64 Марковка с.Підлісівка 65 y = -0,059x + 121,95 0,309 0,113 0,226 2,737 - 
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Таблиця Б.3. 

Параметри часових трендів максимальних витрат води дощових паводків річок басейну Дністра 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента  
Результат 

1 Дністер с.Стрілки 58 y = -0,0384x + 145,2 0,122 0,130 0,261 0,939 + 

2 Дністер м.Самбір 70 y = 1,915x - 3652,6 0,287 0,110 0,221 2,599 - 

3 Дністер смт Розділ 58 y = -0,5933x + 1346,7 0,112 0,131 0,262 0,858 + 

4 Дністер смт Журавно 44 y = 0,3612x - 348,45 0,022 0,152 0,305 0,147 + 

5 Дністер м.Галич 70 y = 2,4334x - 4117,6 0,120 0,119 0,237 1,015 + 

6 Дністер м.Заліщики 69 y = 1,0247x - 1229,8 0,042 0,121 0,242 0,350 + 

7 
Дністер м.Могилів-

Подільський 
32 y = 6,0201x - 11034 0,119 0,177 0,354 0,671 + 

8 Стрвяж с.Луки 59 y = 0,6453x - 1240,1 0,239 0,124 0,248 1,926 + 

9 Верещиця м.Комарно 74 y = 0,1202x - 211,31 0,215 0,112 0,223 1,928 + 

10 Бистриця с.Озимина 62 y = 0,5169x - 992,77 0,226 0,121 0,243 1,863 + 

11 Тисьмениця м.Дрогобич 71 y = 0,2093x - 380,46 0,131 0,117 0,235 1,113 + 

12 Щирець смт Щирець 71 y = 0,0388x - 62,871 0,060 0,119 0,238 0,504 + 

13 Стрий с.Матків 61 y = -0,1231x + 266,3 0,205 0,124 0,247 1,655 + 

14 Стрий с.Завадівка 54 y = -1,1277x + 2389,8 0,239 0,130 0,259 1,841 + 

15 Стрий с.Ясениця 33 y = -3,1073x + 6376,1 0,302 0,161 0,321 1,882 + 
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Продовження табл. Б.3 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента  
Результат 

16 
Стрий смт.Верхнє 

Синьовидне 
65 y = 2,6602x - 4919,4 0,223 0,119 0,238 1,877 + 

17 Завадка с.Риків 33 y = -0,6486x + 1320,9 0,402 0,148 0,296 2,710 - 

18 Рибник с.Майдан 33 y = 0,1664x - 295,85 0,061 0,176 0,352 0,345 + 

19 Опір м.Сколе 59 y = 1,5371x - 2914,2 0,243 0,124 0,247 1,964 + 

20 Славська смт.Славське 62 y = -0,2161x + 441,7 0,512 0,094 0,189 5,426 - 

21 Головчанка с.Тухля 61 y = 0,0234x - 22,285 0,024 0,129 0,258 0,190 + 

22 Орава х.Святослав 71 y = 0,4771x - 927,1 0,582 0,079 0,158 7,356 - 

23 Свіча х.Мислівка 61 y = -0,2988x + 631,17 0,161 0,126 0,252 1,277 + 

24 Свіча с.Зарічне 62 y = -0,3207x + 831,78 0,030 0,128 0,256 0,235 + 

25 Лужанка с.Гошів 67 y = 0,4241x - 806,4 0,192 0,119 0,237 1,623 + 

26 Сукель с.Тисів 57 y = 0,3927x - 746,27 0,168 0,130 0,260 1,293 + 

27 Свіж смт Букачевці 59 y = -0,0864x + 181,18 0,282 0,121 0,242 2,338 - 

28 Лімниця с.Осмолода 59 y = -0,0681x + 168,78 0,060 0,131 0,262 0,459 + 

29 Лімниця с.Перевозець 62 y = 0,2212x - 259,97 0,024 0,128 0,256 0,191 + 

30 Чечва с.Спас 60 y = -0,3819x + 816,49 0,129 0,128 0,256 1,006 + 

31 Луква с.Боднарів 62 y = 0,0074x + 24,965 0,014 0,128 0,256 0,110 + 

32 Гнила Липа смт Більшівці 71 y = -0,8487x + 1724,9 0,354 0,105 0,209 3,388 - 
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Продовження табл. Б.3 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента  
Результат 

33 
Бистриця-

Надвірнянська 

с.Пасічна 
59 y = -0,5401x + 1149,9 0,166 0,128 0,255 1,296 + 

34 
Бистриця-

Надвірнянська 

с.Черніїв 
32 y = 0,9676x - 1846,8 0,128 0,177 0,353 0,725 + 

35 Бистриця-Солотвинська с.Гута 67 y = -0,3476x + 719,21 0,224 0,117 0,234 1,919 + 

36 Бистриця-Солотвинська м.Івано-Франківськ 43 y = 1,5401x - 2954 0,223 0,147 0,293 1,520 + 

37 Золота Липа м.Бережани 70 y = -0,8004x + 1617,3 0,419 0,099 0,199 4,219 - 

38 Золота Липа с.Задарів 61 y = -0,1232x + 266,62 0,261 0,120 0,241 2,169 - 

39 Коропець м.Підгайці 36 y = -0,0018x + 12,778 0,010 0,169 0,338 0,059 + 

40 Коропець смт Коропець 68 y = -0,4145x + 853,89 0,219 0,116 0,233 1,882 + 

41 Стрипа х.Каплинці 71 y = -0,1929x + 399,19 0,400 0,100 0,201 3,982 - 

42 Стрипа м.Бучач 53 y = -0,2371x + 492,88 0,208 0,133 0,265 1,570 + 

43 
Серет смт Велика 

Березовиця 
55 y = -0,0702x + 153,89 0,140 0,133 0,267 1,049 + 

44 Серет м.Чортків 76 y = -0,657x + 1356,5 0,394 0,098 0,195 4,033 - 

45 Нічлава с.Стрілківці 71 y = 0,0124x - 15,681 0,044 0,119 0,239 0,365 + 

46 Збруч с.Завалля 44 y = 0,3361x - 640,06 0,171 0,148 0,296 1,154 + 

47 Збруч м.Волочиськ 71 y = -0,1949x + 404,9 0,300 0,109 0,218 2,756 - 

48 Жванчик с.Кугаївці 80 y = -0,0344x + 72,88 0,219 0,107 0,214 2,043 - 
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Продовження табл. Б.3 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента  
Результат 

49 Жванчик с.Ластівці 62 y = -0,0669x + 144,75 0,110 0,126 0,253 0,873 + 

50 Смотрич с.Купин 72 y = 0,133x - 245,34 0,226 0,113 0,225 2,012 - 

51 Смотрич с.Цибулівка 85 y = -0,1619x + 344,83 0,218 0,104 0,208 2,095 - 

52 Мукша с.Мала Слобідка 65 y = 0,0371x - 68,296 0,296 0,114 0,228 2,600 - 

53 Студениця с.Голозубинці 45 y = 0,1833x - 353,43 0,222 0,143 0,287 1,549 + 

54 Ушиця с.Зіньків 71 y = -0,238x + 488,6 0,347 0,105 0,210 3,299 - 

55 Ушиця с.Тимків 44 y = 0,292x - 548,01 0,152 0,149 0,298 1,020 + 

56 Калюс смт Нова Ушиця 52 y = -0,0144x + 33,2 0,072 0,139 0,279 0,518 + 

57 Лядова с.Жеребилівка 52 y = 0,0029x + 4,4533 0,056 0,140 0,279 0,399 + 

58 Мурафа с.Кудіївці 53 y = -0,0367x + 78,381 0,096 0,137 0,275 0,698 + 

59 Мурафа с.Миронівка 30 y = -0,8352x + 1697,7 0,346 0,163 0,327 2,116 - 

60 Марковка с.Підлісівка 65 y = -0,0255x + 59,03 0,069 0,124 0,249 0,551 + 

Таблиця Б.4. 

Параметри часових трендів мінімальних витрат води періоду відкритого русла річок басейну Дністра 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

1 Дністер с.Стрілки 58 y = 0,0057x - 10,534 0,230 0,125 0,251 0,423 + 

2 Дністер м.Самбір 70 y = 0,0457x - 88,117 0,491 0,091 0,183 2,633 - 
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Продовження табл.Б.4 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

3 Дністер смт Розділ 58 y = 0,0991x - 184,21 0,363 0,115 0,230 1,147 - 

4 Дністер смт Журавно 44 y = -0,1121x + 242,54 0,237 0,144 0,288 0,390 + 

5 Дністер м.Галич 70 y = 0,4508x - 860,78 0,536 0,086 0,172 3,352 - 

6 Дністер м.Заліщики 69 y = 0,7904x - 1517,5 0,650 0,070 0,140 6,030 - 

7 Дністер м.Могилів-

Подільський 
32 y = 1,7876x - 3483,6 0,632 0,108 0,216 3,709 - 

8 Дністер м.Бендери 128 y = -0,0614x + 242,38 0,050 0,089 0,177 0,028 + 

9 Дністер с.Грушка 43 y = 1,8209x - 3520,7 0,553 0,107 0,214 2,856 - 

10 Дністер с.Олонешти  53 y = 0,6724x - 1283,2 0,534 0,099 0,198 2,881 - 

11 Дністер Дубосарська ГЕС  50 y = -0,1861x + 657,41 0,039 0,143 0,285 0,011 + 

12 Стрвяж с.Луки 59 y = 0,0284x - 54,214 0,401 0,110 0,220 1,463 - 

13 Верещиця м.Комарно 74 y = -0,0019x + 5,2656 0,033 0,117 0,234 0,009 + 

14 Бистриця с.Озимина 62 y = 0,008x - 15,607 0,546 0,090 0,180 3,314 - 

15 Тисьмениця м.Дрогобич 71 y = 0,0234x - 45,082 0,731 0,056 0,111 9,622 - 

16 Щирець смт Щирець 71 y = 0,0059x - 11,015 0,305 0,108 0,217 0,859 - 

17 Стрий с.Матків 61 y = 0,0044x - 8,5121 0,452 0,103 0,205 1,990 - 

18 Стрий с.Завадівка 54 y = 0,017x - 31,898 0,229 0,130 0,260 0,402 + 

19 Стрий с.Ясениця 33 y = 0,0176x - 32,465 0,159 0,172 0,345 0,147 + 
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Продовження табл.Б.4 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

20 Стрий смт.Верхнє 

Синьовидне 
65 y = 0,0428x - 79,348 0,309 0,113 0,226 0,844 - 

21 Завадка с.Риків 33 y = 0,0022x - 4,0954 0,151 0,173 0,346 0,131 + 

22 Рибник с.Майдан 33 y = 0,0393x - 77,593 0,733 0,082 0,163 6,587 - 

23 Опір м.Сколе 59 y = 0,0043x - 6,839 0,085 0,130 0,261 0,055 + 

24 Славська смт.Славське 62 y = 0,0078x - 15,058 0,537 0,091 0,182 3,164 - 

25 Головчанка с.Тухля 61 y = 0,0142x - 27,567 0,558 0,089 0,178 3,506 - 

26 Орава х.Святослав 71 y = 0,0031x - 5,4524 0,239 0,113 0,225 0,505 - 

27 Свіча х.Мислівка 61 y = 0,0112x - 21,19 0,322 0,116 0,231 0,894 - 

28 Свіча с.Зарічне 62 y = 0,1964x - 384,02 0,632 0,077 0,154 5,190 - 

29 Лужанка с.Гошів 67 y = -5E-05x + 0,4406 0,010 0,123 0,246 0,001 + 

30 Сукель с.Тисів 57 y = 0,0068x - 13,102 0,449 0,107 0,213 1,893 - 

31 Свіж смт Букачевці 59 y = 0,011x - 20,921 0,405 0,110 0,220 1,491 - 

32 Лімниця с.Осмолода 59 y = 0,0061x - 11,312 0,195 0,126 0,253 0,30 + 

33 Лімниця с.Перевозець 62 y = 0,0466x - 89,255 0,534 0,092 0,183 3,115 - 

34 Чечва с.Спас 60 y = 0,0125x - 24,195 0,579 0,087 0,173 3,864 - 

35 Луква с.Боднарів 62 y = 0,0042x - 8,1059 0,376 0,110 0,220 1,284 - 

36 Гнила Липа смт Більшівці 71 y = 0,0068x - 12,085 0,191 0,115 0,230 0,318 + 

 



238 

 
 

Продовження табл.Б.4 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

37 Бистриця-

Надвірнянська 

с.Пасічна 
59 y = 0,0316x - 60,833 0,567 0,089 0,178 3,605 - 

38 Бистриця-

Надвірнянська 

с.Черніїв 
32 y = 0,0724x - 142,85 0,467 0,140 0,281 1,557 - 

39 Бистриця-

Солотвинська 

с.Гута 
67 y = 0,0042x - 8,0286 0,437 0,100 0,199 1,914 - 

40 Бистриця-

Солотвинська 

м.Івано-Франківськ 
43 y = 0,0205x - 39,395 0,313 0,139 0,278 0,703 - 

41 Золота Липа м.Бережани 70 y = 0,0233x - 44,748 0,560 0,083 0,165 3,799 - 

42 Золота Липа с.Задарів 61 y = 0,0772x - 148,85 0,620 0,079 0,159 4,839 - 

43 Коропець м.Підгайці 36 y = 0,0061x - 11,689 0,317 0,152 0,304 0,662 - 

44 Коропець смт Коропець 68 y = -0,0087x + 18,226 0,241 0,115 0,230 0,505 - 

45 Стрипа х.Каплинці 71 y = 0,0002x + 0,0932 0,017 0,119 0,239 0,003 + 

46 Стрипа м.Бучач 53 y = 0,0037x - 4,6298 0,054 0,138 0,277 0,021 + 

47 Серет смт Велика 

Березовиця 
55 y = -0,0032x + 8,5869 0,092 0,135 0,270 0,063 + 

48 Серет м.Чортків 76 y = -0,0056x + 13,953 0,089 0,115 0,229 0,070 + 

49 Нічлава с.Стрілківці 71 y = 0,0045x - 8,1136 0,216 0,114 0,228 0,411 + 

50 Збруч с.Завалля 44 y = 0,0224x - 38,968 0,104 0,151 0,302 0,072 + 
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Продовження табл.Б.4 

№ Річка 
Гідрологічний 

пост 

n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат 

51 Збруч м.Волочиськ 71 y = -0,0048x + 10,895 0,179 0,116 0,231 0,277 + 

52 Жванчик с.Кугаївці 80 y = 0,001x - 1,4761 0,085 0,112 0,223 0,064 + 

53 Жванчик с.Ластівці 62 y = 0,0007x - 0,2443 0,026 0,128 0,256 0,005 + 

54 Смотрич с.Купин 72 y = -0,0024x + 6,1103 0,068 0,118 0,236 0,039 + 

55 Смотрич с.Цибулівка 85 y = 0,0035x - 3,8342 0,072 0,109 0,217 0,048 + 

56 Мукша с.Мала Слобідка 65 y = -0,0027x + 5,8992 0,207 0,120 0,239 0,359 + 

57 Студениця с.Голозубинці 45 y = 0,0055x - 10,436 0,395 0,127 0,254 1,227 - 

58 Ушиця с.Зіньків 71 y = 0,0022x - 3,2538 0,100 0,118 0,237 0,085 + 

59 Ушиця с.Тимків 44 y = -0,0058x + 13,73 0,092 0,151 0,302 0,056 + 

60 Калюс смт Нова Ушиця 52 y = 0,0017x - 2,8215 0,146 0,137 0,274 0,155 + 

61 Лядова с.Жеребилівка 52 y = -0,0039x + 8,2827 0,196 0,135 0,269 0,286 + 

62 Мурафа с.Кудіївці 53 y = -0,0016x + 3,305 0,419 0,114 0,229 1,539 - 

63 Мурафа с.Миронівка 30 y = 0,0455x - 88,994 0,443 0,149 0,298 1,316 - 

64 Марковка с.Підлісівка 65 y = 0,004x - 7,0865 0,227 0,119 0,237 0,434 + 
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Таблиця Б.5. 

Параметри часових трендів мінімальних витрат води періоду льодоставу річок басейну Дністра 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат  

1 Дністер с.Стрілки 58 y = 0,0029x - 4,8572 0,116 0,131 0,261 0,103 + 

2 Дністер м.Самбір 70 y = 0,0386x - 74,186 0,431 0,098 0,196 1,899 - 

3 Дністер смт Розділ 58 y = 0,0695x - 125,4 0,244 0,125 0,249 0,476 + 

4 Дністер смт Журавно 44 y = -0,1285x + 270,38 0,293 0,139 0,279 0,615 - 

5 Дністер м.Галич 70 y = 0,1055x - 170,31 0,141 0,118 0,236 0,170 + 

6 Дністер м.Заліщики 69 y = 0,4073x - 737,48 0,319 0,109 0,218 0,935 - 

7 
Дністер м.Могилів-

Подільський 
32 y = 0,9495x - 1823,3 0,530 0,129 0,258 2,171 - 

8 Дністер м.Бендери 128 y = 0,4346x - 753 0,347 0,078 0,156 1,541 - 

9 Дністер с.Грушка 43 y = -0,3827x + 879,11 0,162 0,150 0,301 0,176 + 

10 Дністер с.Олонешти  54 y = 0,6302x - 1189,8 0,642 0,081 0,161 5,106 - 

11 Стрвяж с.Луки 59 y = 0,0555x - 107,56 0,284 0,121 0,241 0,669 - 

12 Верещиця м.Комарно 74 y = 0,0187x - 35,406 0,317 0,105 0,211 0,951 - 

13 Бистриця с.Озимина 62 y = 0,0014x - 2,3554 0,087 0,127 0,254 0,060 + 

14 Тисьмениця м.Дрогобич 71 y = 0,0139x - 26,66 0,407 0,100 0,199 1,663 - 

15 Щирець смт Щирець 71 y = -0,0026x + 6,0311 0,138 0,117 0,235 0,162 + 

16 Стрий с.Матків 61 y = 0,0017x - 2,8655 0,130 0,127 0,254 0,133 + 
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Продовження табл. Б.5 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат  

17 Стрий с.Завадівка 54 y = -0,0031x + 7,9952 0,056 0,137 0,274 0,023 + 

18 Стрий с.Ясениця 33 y = -0,004x + 11,006 0,032 0,177 0,353 0,006 + 

19 
Стрий смт.Верхнє 

Синьовидне 
65 y = 0,0177x - 32,175 0,289 0,115 0,229 0,731 - 

20 Завадка с.Риків 33 y = -0,0019x + 4,2097 0,154 0,173 0,345 0,137 + 

21 Рибник с.Майдан 33 y = 0,0247x - 48,338 0,640 0,104 0,209 3,929 - 

22 Опір м.Сколе 59 y = -0,028x + 58,275 0,405 0,110 0,220 1,494 - 

23 Славська смт.Славське 62 y = 0,0055x - 10,478 0,397 0,108 0,216 1,460 - 

24 Головчанка с.Тухля 61 y = 0,0191x - 37,225 0,692 0,067 0,135 7,113 - 

25 Орава х.Святослав 71 y = 0,0019x - 2,7479 0,128 0,118 0,235 0,140 + 

26 Свіча х.Мислівка 61 y = 0,0077x - 14,51 0,315 0,116 0,233 0,856 - 

27 Свіча с.Зарічне 62 y = 0,1489x - 288,88 0,543 0,090 0,181 3,270 - 

28 Лужанка с.Гошів 67 y = -0,0004x + 1,032 0,050 0,123 0,246 0,020 + 

29 Сукель с.Тисів 57 y = 0,0097x - 18,545 0,527 0,097 0,193 2,873 - 

30 Свіж смт Букачевці 59 y = 0,0117x - 22,091 0,437 0,106 0,212 1,800 - 

31 Лімниця с.Осмолода 59 y = 0,01x - 17,612 0,222 0,125 0,250 0,394 + 

32 Лімниця с.Перевозець 62 y = 0,0104x - 15,359 0,098 0,127 0,254 0,076 + 

33 Чечва с.Спас 60 y = 0,0101x - 18,893 0,378 0,112 0,223 1,282 - 
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Продовження табл. Б.5 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат  

34 Луква с.Боднарів 62 y = 0,0007x - 1,1311 0,099 0,127 0,254 0,077 + 

35 Гнила Липа смт Більшівці 71 y = 0,0063x - 11,252 0,218 0,114 0,228 0,419 + 

36 Бистриця-Надвірнянська с.Пасічна 59 y = 0,0271x - 52,534 0,438 0,106 0,212 1,811 - 

37 Бистриця-Надвірнянська с.Черніїв 32 y = 0,059x - 115,84 0,410 0,149 0,299 1,127 - 

38 Бистриця-Солотвинська с.Гута 67 y = 0,0041x - 7,8339 0,390 0,104 0,209 1,456 - 

39 Бистриця-Солотвинська м.Івано-Франківськ 43 y = -0,0015x + 4,9988 0,020 0,154 0,308 0,003 + 

40 Золота Липа м.Бережани 70 y = 0,0281x - 54,071 0,700 0,061 0,123 7,962 + 

41 Золота Липа с.Задарів 61 y = 0,0617x - 118,72 0,593 0,084 0,168 4,193 - 

42 Коропець м.Підгайці 36 y = -0,0048x + 10,086 0,122 0,167 0,333 0,089 + 

43 Коропець смт Коропець 68 y = -0,0024x + 5,8381 0,073 0,122 0,243 0,044 + 

44 Стрипа х.Каплинці 71 y = -0,0028x + 6,2755 0,119 0,118 0,236 0,121 + 

45 Стрипа м.Бучач 53 y = 0,0033x - 4,1668 0,054 0,138 0,277 0,021 + 

46 
Серет смт Велика 

Березовиця 
55 y = 0,0043x - 6,4572 0,159 0,133 0,265 0,190 + 

47 Серет м.Чортків 76 y = 0,0152x - 25,676 0,160 0,113 0,225 0,227 + 

48 Нічлава с.Стрілківці 71 y = 0,0084x - 15,6 0,275 0,110 0,221 0,683 - 

49 Збруч с.Завалля 44 y = 0,0214x - 36,712 0,117 0,150 0,301 0,092 + 

50 Збруч м.Волочиськ 71 y = -0,0008x + 3,0934 0,024 0,119 0,239 0,005 + 
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Продовження табл. Б.5 

№ Річка Гідрологічний пост 
n 

років 
Вид залежності R σr 2*σr 

Критерій 

Стьюдента 
Результат  

51 Жванчик с.Кугаївці 80 y = 0,002x - 3,4016 0,131 0,111 0,221 0,155 + 

52 Жванчик с.Ластівці 62 y = -0,0017x + 4,4223 0,060 0,128 0,255 0,028 + 

53 Смотрич с.Купин 72 y = -0,0112x + 24,03 0,263 0,110 0,221 0,626 - 

54 Смотрич с.Цибулівка 85 y = 0,0101x - 16,422 0,061 0,109 0,217 0,034 + 

55 Мукша с.Мала Слобідка 65 y = -0,0039x + 8,551 0,148 0,122 0,245 0,180 + 

56 Студениця с.Голозубинці 45 y = 0,0008x - 0,9188 0,033 0,151 0,301 0,007 + 

57 Ушиця с.Зіньків 71 y = -0,0012x + 3,9315 0,030 0,119 0,239 0,008 + 

58 Ушиця с.Тимків 44 y = -0,0068x + 15,853 0,110 0,151 0,301 0,081 + 

59 Калюс смт Нова Ушиця 52 y = -0,0002x + 1,0172 0,014 0,140 0,280 0,001 + 

60 Лядова с.Жеребилівка 52 y = 0,0015x - 2,2537 0,075 0,139 0,278 0,041 + 

61 Мурафа с.Кудіївці 53 y = -0,0013x + 2,5903 0,490 0,105 0,211 2,281 - 

62 Мурафа с.Миронівка 30 y = 0,0359x - 70,326 0,521 0,135 0,270 2,010 - 

63 Марковка с.Підлісівка 65 y = 0,0087x - 16,651 0,461 0,098 0,197 2,156 - 



 
 

Додаток В 

Багаторічні коливання середньорічних витрат води на правобережних, лівобережних притоках Дністра  

та в межах Нижнього Дністра 

Правобережні притоки 
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Лівобережні притоки 
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Нижній Дністер 
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Додаток Д 

Багаторічні коливання максимальних витрат води дощових паводків на правобережних, 

лівобережних притоках Дністра та в межах Нижнього Дністра 

Правобережні притоки 
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Лівобережні притоки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 
 

Нижній Дністер 
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Додаток Ж 

Багаторічні коливання максимальних витрат води весняного водопілля 

на правобережних, лівобережних притоках Дністра та в межах Нижнього Дністра 

Правобережні притоки 
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Лівобережні притоки 
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Додаток З 

Багаторічні коливання мінімальних витрат води періоду відкритого русла  

на правобережних, лівобережних притоках Дністра та в межах Нижнього Дністра 

Правобережні притоки 

 Лівобережні притоки 
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Лівобережні притоки 
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Додаток К 

Багаторічні коливання мінімальних витрат води періоду льодоставу  

на правобережних, лівобережних притоках Дністра та в межах Нижнього Дністра 

Правобережні притоки  
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Лівобережні притоки 
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Нижній Дністер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Додаток Л 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія 

1. Мудра К.В. Головні водно-екологічні проблеми поверхневих вод. План 

управління річковим басейном Південного Бугу: аналіз стану та першочергові 

заходи / за ред. С. Афанасьєва, А. Петерс, В. Сташука, О. Ярошевича. Київ, 

2014. С. 31-60. (Особистий внесок автора: оцінка гідрологічних змін на річках 

басейну Південного Бугу за багаторічний період з використанням статистичних 

та гідролого-генетичних методів).  

Статті у вітчизняних наукових фахових виданнях 

2. Гребінь В.В, Мудра К.В. Вплив кліматичних змін на гідрологічний режим 

річок басейну Дністра (ретроспективний аналіз попередніх досліджень). 

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. Т.3 (42). C.34-41. (Особистий внесок 

автора: виконано аналіз попередніх досліджень вітчизняних авторів по темі). 

3. Мудра К.В. Відновлення стоку на гідрологічних постах річки Дністер з метою 

вивчення його довгоперіодних коливань. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 

2017. Т.2 (45). C.30-39.  

4. Гребінь В.В., Мудра К.В. Використання регіональної моделі клімату (REMO) 

для оцінювання тенденцій коливань стоку води в басейні Дністра. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Географія. 

2018. Т.1 (70). C.22-28. (Особистий внесок автора: здійснено перевірку 

чисельної кліматичної моделі REMO для оцінки коливань стоку). 

5. Мудра К.В. Аналіз багаторічної динаміки коливань стоку Дністра та його 

приток. Фізична географія та геоморфологія. 2018. Вип.3 (91). C. 15-20. 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

6. Vasyl Grebin, Kateryna Mudra. Forecasting the Runoff on Rivers of the Dnister 

River Basin According to the Remo Numeric Climatic Model. World Science. 

Multidisciplinary Scientific Edition. 2018. №9 (37). P.26-32. (Особистий внесок 

автора: здійснено прогнозування стоку води за кліматичною моделлю REMO). 
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Тези доповідей і матеріали наукових конференцій 

7. Мудра К.В. Типологія поверхневих водних тіл річок басейну Південного Бугу. 

Шевченківська весна – 2015. Географія: зб. наукових праць ХІІІ міжнародної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.  Київ : Прінт Сервіс, 

2015. С. 82-84. 

8. Мудра К.В. Оцінка моніторингової мережі басейну Південного Бугу згідно 

вимог Водної рамкової директиви ЄС та Всесвітньої метеорологічної 

організації. V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: зб. 

наукових праць. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. С.77. 

9. Мудра К.В. Історія гідрологічних досліджень басейну річки Дністер. 

Всеукраїнська конференція молодих вчених: матеріали доп. учасників 

конференції. Київ : Ніка-Центр, 2016. С.49-52. 

10. Данько К.Ю., Мудра К.В. Гідрологічні дослідження: значення та сучасні 

тренди. Об’єднані наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: 

матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, 

аспiрантiв i молодих учених. Київ : ВПЦ «Київський унiверситет», 2016. С.110-

113. (Особистий внесок автора: аналіз гідрологічних досліджень на території 

України за багаторічний період).  

11. Мудра К.В. Прогнозування стоку на річках басейну Дністра за допомогою 

чисельної кліматичної моделі REMO. Проблеми гідрології, гідрохімії, 

гідроекології: тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції. Київ : 

Ніка-Центр, 2018. С.74-75. 

12. Мудра К.В. Оцінка багаторічних коливань максимального стоку річки Дністер 

в умовах змін клімату. VI Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: 

зб. наукових праць. Вінниця: ВНТУ, 2017. С.115. 

13. Мудра К.В. Оцінка однорідності багаторічних рядів спостережень за стоком в 

басейні Дністра. Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення: матеріали III Міжнародної наукової конференції студентів та 

молодих вчених. Одеса : ОДЕКУ, 2018. С.121-123. 
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Брала участь в українських та міжнародних конференціях і з’їздах, а 

саме: 

1. ХІІ міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Шевченківська весна – 2015. Географія», 2-3 квітня 2015 

р., м. Київ, Україна (доповідь); 

2. V Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня 2015 

р., м.Вінниця, Україна (заочна участь); 

3. Всеукраїнська конференція молодих вчених, 16-17 листопада 2016 р., м.Київ, 

Україна (доповідь); 

4. III Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв i 

молодих учених: Об’єднані наукою: перспективи мiждисциплiнарних 

дослiджень, 17-18 листопада 2016 р., м.Київ, Україна (доповідь); 

5. VII Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми гідрології, гідрохімії, 

гідроекології”, присвячена 100-річчю від дня заснування Національної 

академії наук України, 13-14 листопада 2018 р., м. Київ, Україна (заочна 

участь); 

6. VI Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 20-22 вересня 2017 

р., м.Вінниця, Україна (заочна участь); 

7. III Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Сучасна 

гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», 21-23 

березня 2018 р., Одеса, Україна (заочна участь).  

 

 

 

 

 


