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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним із головних напрямків забезпечення 

екологічної безпеки є створення систем моніторингу навколишнього 

природного середовища з метою отримання всебічних даних про вплив на 

довкілля різноманітних факторів. 

Існуюча на теперішній час система моніторингу та управління водним 

господарством не відповідає сучасним вимогам передових країн Європи та 

Світу. Це, перш за все, викликано відсутністю комплексного підходу як до 

оцінки стану поверхневих вод, так і до визначення факторів впливу на водні 

об’єкти, а по друге, значною розгалуженістю моніторингових органів, що 

вносить певну неузгодженість в забезпеченні єдності, репрезентативності та 

необхідній достовірності отриманих даних про стан водних об’єктів. 

Основними вимогами функціонування водогосподарських систем є 

наявність водних ресурсів у достатній кількості та необхідній якості з метою 

задоволення потреб населення і галузей економіки. При цьому необхідно 

дотримуватись норм екологічної безпеки щодо запобігання забруднення та 

вичерпання водних ресурсів. 

В зв’язку з цим актуальним є науково-прикладне завдання визначення 

природних і антропогенних факторів формування екологічного стану водних 

об’єктів з розробкою системи моніторингу водогосподарських систем.  

Зокрема, це стосується водогосподарської ділянки р. Уди, що зазнає 

значного антропогенного навантаження. 

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

Дисертаційну роботу виконано в лабораторії досліджень екологічної стійкості 

об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони науково-дослідної 

установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» 

(УКРНДІЕП) у рамках напрямку наукової діяльності «Розробка основ 

державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної 

стійкості об’єктів навколишнього природного середовища, комплексних 

природоохоронних заходів для вирішення екологічних проблем окремих 

природних об’єктів, методичне забезпечення і проведення екологічного 

моніторингу». Основні положення дисертаційної роботи виконано відповідно 

до Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, та 

Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 № 758. Ідеологія та підходи 

проведеного дослідження відповідають Водній Рамковій Директиві 2000/60/ЄС 

від 23 жовтня 2000. Окремі результати використані в межах теми «Науковий 

супровід впровадження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне 

водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)» 

(№ держреєстрації 0115U004541). 
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Мета роботи полягає в удосконаленні моніторингу водогосподарських 

систем із застосуванням теоретичного обґрунтування та комплексного підходу 

визначення природних і антропогенних факторів впливу на стан водних 

об’єктів. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- виконати аналіз вітчизняного і закордонного досвіду ведення 

моніторингу поверхневих вод та існуючих методів оцінювання і прогнозування 

екологічного стану водних об’єктів; 

- встановити сучасний стан водогосподарських систем Харківської 

області та визначити їх основні екологічні проблеми; 

- дослідити гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні і 

гідроморфологічні характеристики водних об’єктів на водогосподарській 

ділянці р. Уди, та по отриманим даним оцінити їх екологічний стан; 

- теоретично обґрунтувати вплив природних і антропогенних факторів 

на стан водогосподарських систем та виконати прогнозування екологічного 

стану водних об’єктів на водогосподарській ділянці р. Уди; 

- удосконалити моніторинг водогосподарських систем з урахуванням 

природного та антропогенного впливу на стан водних ресурсів. 

Об’єктом дослідження є процеси природного і антропогенного впливу 

на формування екологічного стану водних об’єктів. 

Предметом дослідження є теоретично-методичні підходи удосконалення 

моніторингу водогосподарських систем на основі визначення впливу 

природних і антропогенних чинників на екологічний стан водних об’єктів. 

Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи 

застосовувалися методи системного і статистичного аналізу, спостереження, 

вимірювання, аналізу та прогнозування. Під час натурних і аналітичних 

досліджень використовувались сучасні методи: візуальні спостереження на 

водних об’єктах Харківської області; відбір проб води та біоти за 

стандартизованими методиками; вимірювання фізико-хімічних, хімічних та 

гідробіологічних показників здійснювалось в лабораторіях Харківського 

регіонального управління водних ресурсів та Сіверсько-Донецького 

басейнового управління водних ресурсів. 

Систематизація та узагальнення даних моніторингу здійснювалось на 

основі фондових матеріалів інвентаризації водних об’єктів Харківської області, 

паспортів річок і поверхневих водних об’єктів, довідників основних 

гідрологічних характеристик, баз даних державного обліку водокористування 

Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області; узагальнених 

результатів гідрометеорологічних спостережень Галузевого державного архіву 

Гідрометслужби України; даних інформаційно-аналітичних систем 

Держводагентства України, та доповнено результатами досліджень 

нормативно-правової документації і літературних джерел. 

Для обробки та аналізу досліджень застосовувалась статистична обробка 

експериментальних даних та ретроспективний аналіз. Обробка і узагальнення 



3 

інформації виконувалась за допомогою інформаційно-довідкової підсистеми 

«Гідрохімія», та системи державного обліку водокористування GosWod. Для 

побудови прогнозних моделей методом Хольта–Уінтерса застосовувалась 

програма статистичного аналізу STATISTICA 10. 

Розрахунки, узагальнення та графічна візуалізація виконувались за 

допомогою прикладної програми статистичної обробки Microsoft Excel. Для 

картографічної візуалізації отриманих узагальнених результатів дослідження 

використано програму GIS MapInfo 15.2, графічні редактори CorelDRAW 

GraphicsSuite, MicrosoftVisio, Paint.NET, Adobe IllustratorCC. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше: 

- теоретично обґрунтовано особливості формування водогосподарських 

систем, які враховують вимоги із забезпечення водою водокористувачів та 

підвищення рівня екологічної безпеки для запобігання виснаження і 

забруднення водних об’єктів; 

- теоретично обґрунтовано та доведено доцільність врахування 

факторів природного і антропогенного впливу на екологічний стан 

водогосподарської ділянки р. Уди, що визначається змінами характеристик 

водності річок і кліматичних показників та надходженням забруднюючих 

речовин до водних об’єктів зі стічними водами. 

Удосконалено: 

- моніторинг водогосподарських систем з урахуванням природного і 

антропогенного впливу та сучасних підходів ведення моніторингу вод шляхом 

визначення пунктів моніторингу, переліку контрольованих показників та 

періодичності проведення спостережень, що дає змогу забезпечити 

обґрунтованість управлінських рішень при здійсненні водогосподарської 

діяльності. 

Набуло подальшого розвитку: 

- методичне забезпечення моніторингу водогосподарських систем за 

гідрологічними, гідрохімічними, гідробіологічними та гідроморфологічними 

показниками для забезпечення єдності, репрезентативності та необхідної 

достовірності отриманих даних. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані на основі 

проведеного комплексного дослідження впливу природних та антропогенних 

факторів висновки мають практичну значимість та є актуальними під час 

складання прогнозів з урахуванням кліматичних змін, що дозволяє забезпечити 

оперативний контроль за екологічним станом водних об’єктів. Пропозиції з 

організації пунктів спостережень та здійснення моніторингу за відповідними 

показниками будуть передані на розгляд до Технічної ради Українського 

гідрометеорологічного Центру для їх врахування на гідрометеорологічній 

мережі (акт впровадження Харківського регіонального центру з 

гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 

22.01.2021 № 9920-1-31/9920-01). 
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Матеріали і результати дослідження впроваджені та використовуються в 

навчальному процесі підготовки студентів за спеціальністю 101 Екологія, а 

саме в робочих програмах навчальних дисциплін «Гідрологія з основами 

гідрогеології» та «Збалансоване природокористування» (акт впровадження 

Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного 

екологічного університету від 16.11.2020 № 162). 

Результати наукових досліджень використовувались при розробленні 

заходів з управління, використання та відтворення поверхневих водних 

ресурсів, та визначення пріоритетів розвитку водного господарства в 

Харківській області. Автором прийнято участь у проведенні державного 

моніторингу вод, інвентаризації і паспортизації водних об’єктів в суббасейні 

Сіверського Дінця, результати яких використовуються при веденні державного 

водного кадастру (довідка про впровадження Регіонального офісу водних 

ресурсів у Харківській області від 15.10.2020 № 1318). 

Результати визначення екологічного стану водних об’єктів з урахуванням 

екологічних нормативів та оцінки екологічного ризику погіршення стану 

водних екосистем враховано в процесі підготовки пропозицій до проектів 

програм екологічного розвитку Харківської області (довідка про використання 

та впровадження Департаменту захисту довкілля та природокористування 

Харківської обласної державної адміністрації від 23.10.2020 № 03.02-19/4432). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення дисертаційної, що 

винесено на захист, виконано здобувачем особисто. Постановку мети, завдань 

дослідження, аналіз отриманих результатів виконано разом із науковим 

керівником. Безпосередньо автором опрацьовано та проаналізовано літературні 

джерела за темою дисертації, проведено натурні спостереження, 

систематизовано та узагальнено результати польових та лабораторних 

досліджень, виконано обробку статистичної і аналітичної інформації і 

верифікацію отриманих результатів, виконано розрахунки з оцінки 

екологічного стану та вибору значимих факторів впливу на екологічний стан 

р. Уди, проведено системний порівняльний аналіз та вибір оптимального 

розташування моніторингових пунктів спостережень, досліджень 

контрольованих показників та періодичності і порядку проведення відбору 

проб. Положення інших авторів, які використані в дисертації, мають відповідні 

посилання. Особисто та у співавторстві опубліковано наукові праці за 

результатами проведених досліджень. Деталізований внесок дисертанта в 

наукові публікації поданий у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 13 наукових 

конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня: «Екологічні аспекти 

регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях» (Харків, 2012), «Методи 

підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» (Харків, 2014), 

«Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і 

суспільства» (Тернопіль, 2015), «Тиждень еколога – 2015» (Кам’янське, 2015), 
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«Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд» (Харків, 2015), 

«Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры 

урбанизированных территорий и промышленных предприятий» (Харків, 2016), 

«Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (Харків, 

2016), «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування 

та реалії» (Рівне, 2017); «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» 

(Харків, 2020), «Сучасна наука: проблеми, перспективи інновації» (Вінниця, 

2020), «Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-

технологічних систем» (Мелітополь, 2020), «International Trends in Science and 

Technology» (Warsaw, Poland, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 29 

наукових працях, серед яких 6 статей у наукових фахових виданнях України за 

технічними науками, 1 стаття – у закордонному спеціалізованому науковому 

виданні, 9 статей – в інших збірниках, 13 робіт – в тезах доповідей у матеріалах 

конференцій різного рівня. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, 5 розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел із 370 

найменувань на 39 сторінках та 7 додатків на 35 сторінках. Робота містить 34 

рисунки та 35 таблиць, у тому числі 8 рисунків та 9 таблиць на окремих листах. 

Повний обсяг дисертації – 259 сторінок, із них основного тексту – 168 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації та наукової 

проблеми, зазначено зв'язок з науковими темами, сформульовано мету і задачі 

дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, показано 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено 

інформацію про практичне використання, апробацію результатів та їх 

висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі визначено понятійний апарат і термінологію 

водогосподарських систем, проведено аналіз стану вітчизняних і закордонних 

моніторингових досліджень, розкрито особливості здійснення моніторингу 

водогосподарських систем, визначено наукові засади забезпечення екологічної 

безпеки водогосподарських систем шляхом розробки систем моніторингу. 

Питанням удосконалення систем екологічного моніторингу, оцінки і 

прогнозу якості поверхневих вод України присвячено роботи багатьох вчених, 

зокрема С.О. Афанасьєва, О.Г. Васенка, Г.А. Верниченко, В.І. Вишневського, 

А.В. Гриценка, В.Р. Лозанського, С.С. Левківського, Н.С. Лобода, 

В.І. Осадчого, О.В. Рибалової, К.А. Рябець, С.І. Сніжка, В.К. Хільчевського, 

О.О. Ухань, А.В. Яцика. 

Встановлено структуру водогосподарського комплексу, яка складається із 

двох частин: природної і антропогенної. Природна частина обумовлює 

можливості функціонування і розвитку водогосподарських систем, визначає 

позитивні і негативні сторони впливу на навколишнє середовище. Вона 
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включає водні ресурси, довкілля і місцеві природні умови. Антропогенна 

частина визначає систему взаємопов’язаних технічних рішень, споруд і заходів, 

які забезпечують функціонування водогосподарських систем, що складаються 

із водосховищ,  гідротехнічних споруд, водозаборів та скидів стічних вод. 

Водогосподарські системи визначаються як комплекс пов’язаних між 

собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління 

водними ресурсами. Їх функціонування регулюється шляхом встановлення 

відповідних режимів для кожного водного об’єкта системи з урахуванням 

прогнозів водності. 

Враховуючі останні зміни у водному законодавстві, в структурі 

водогосподарського районування України виділяються певні рівні, засновані на 

басейновому принципі управління водними ресурсами. Головною 

гідрографічною одиницею є район річкового басейну, у межах якого 

виділяються суббасейни річок. Частинами суббасейну є водогосподарські 

ділянки, для яких розробляються водогосподарські баланси, встановлюються 

ліміти забору води із водних об’єктів та інші умови водокористування. 

З метою розроблення програм моніторингу вод та оцінки ефективності 

виконання планів управління річковими басейнами визначаються масиви 

поверхневих вод, які представляють поверхневі водні об’єкти, або їх частини.  

Враховуючи наявність значного антропогенного впливу на водні об’єкти 

внаслідок функціонування роботи гідротехнічних споруд доцільно розглядати 

питання забезпечення їх екологічної безпеки в комплексі, представленому 

.  

 
Рисунок 1 – Ієрархічна структура водогосподарського районування 
 

Аналіз закордонних і вітчизняних підходів до моніторингу та 

дослідження якості поверхневих вод свідчить про можливість отримання 

об’єктивних результатів оцінки екологічного стану водних об’єктів за умови 

застосування гідрохімічних і гідробіологічних характеристик та врахування 

регіональних особливостей досліджуваних водних об’єктів. 
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класифікації побудовані на бальних або індексних оцінках, отриманих 

експертним шляхом, що знижує їх об’єктивність. 

В якості моделі побудови прогнозної залежності (тренду) виділено метод 

Хольта–Уінтерса, який заснований на використанні великої кількості 

статистичних даних, та дозволяє враховувати висхідну або низхідну динаміку 

досліджуваного явища або процесу при нерівномірності сезонної складової.  

Аналіз досліджень дозволив прийти до висновку, що об'єктивна оцінка 

екологічного стану водних об’єктів доцільна при сумісному використанні 

гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та гідроморфологічних даних. 

У третьому розділі досліджено природні умови формування 

екологічного стану водних об’єктів Харківської області, досліджено 

гідрологічні і гідроморфологічні характеристики річок, визначено особливості 

формування екологічного стану водогосподарських систем. 

Водний режим річок визначається закономірностями внутрішньорічних 

змін основних кліматичних складових – температури, опадів і випаровування. 

Також встановлено суттєвий антропогенний вплив на стік річок. 

Дослідження функціонування водогосподарського комплексу Харківської 

області, представлене підприємствами промисловості, житлово-комунального 

та сільського господарства, а також об’єктами меліоративних систем, 

дозволило визначити 70 водогосподарських систем, які складаються із 

комплексів річок, водосховищ, ставків та гідротехнічних, водозабірних і 

каналізаційних споруд. На водогосподарській ділянці р. Уди виділено 17 

водогосподарських систем. 

Встановлено, що найгостріша екологічна обстановка склалась на 

водогосподарській ділянці р. Уди, де у 2019 році об’єм забору води становив 

98,3 млн м3, а об’єм скиду стічних вод – 178,1 млн. м3, що складає відповідно 

32,9 та 62,2 % від загальних показників по Харківській області. 

Отримані значення досліджених водних об’єктів враховані при розробці 

програми моніторингу водогосподарських систем. 

У четвертому розділі проведено дослідження екологічного стану водних 

об’єктів водогосподарської ділянки р. Уди, виконано розрахунок екологічних 

нормативів якості поверхневих вод та оцінено екологічний ризик погіршення 

екологічного стану водних об’єктів. 

За результатами розрахунків індексу забруднення вод (ІЗВ) встановлено, 

що на пунктах спостережень, які знаходяться на річках Уди, Лопань і Харків на 

кордоні з Росією (с. Окоп, с. Козача Лопань і с. Стрілече) клас якості води 

відповідно до розрахованих ІЗВ практично однаковий і дорівнює 1,64–1,81, що 

відповідає III класу якості (помірно-забруднена). Далі по довжині в середній 

течії річок якість води погіршується до IV класу (забруднена);індекс 

забрудненості вод в середньому складає 2,51-2,56. Найгірша якість води 

встановлена по пунктам, які знаходяться на річках Уди і Лопань в межах 

м. Харкова, а також на пункту в гирловій точці р. Уди – смт. Есхар. По ним ІЗВ 

складає від 4,49 до 5,59, клас якості – V (брудна) (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Узагальнене значення ІЗВ по пунктам спостережень 
 

Встановлено високе значення ІЗВ по постам нижче м. Харкова, яке 

викликане негативним впливом внаслідок скидання зворотних стічних вод від 

точкових джерел до річок Уди і Лопань, а також антропогенним впливом 

дифузних джерел забруднення з урбанізованої території м. Харкова. Розподіл 

кратності перевищень граничнодопустимих концентрацій у водних об’єктах 

показав найбіл 4  

 
Рисунок 4 – Розподіл кратності перевищення ГДК 
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Згідно методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями проведено визначення якості води за індексами 

блоку показників сольового складу води, трофо-сапробіологічних показників та 

специфічних показників токсичної і радіаційної дії. 

Оцінка екологічного стану р. Уди показала погіршення якості води за 

довгостроковий період з 1961 по 2017 рр. вздовж річки від кордону з Росією до 

гирла, значення якого у с. Окоп відповідає 3 категорії 2 класу якості (гарний 

стан), а в смт. Есхар – 4 категорії 3 класу якості (задовільний стан).  

Встановлено, що формування екологічного стану р. Уди полягає в 

більшому ступеню за рахунок трофо-сапробіологічних показників (завислі 

речовини, прозорість, рН, розчинений кисень, БСК5, азот амонійний, азот 

нітритний, біхроматна окислюваність, фосфор фосфатів) і специфічних речовин 

токсичної дії (нафтопродукти, СПАР, феноли, мідь, цинк), та в меншому 

ступеню показників сольового складу (мінералізація, хлориди, сульфати). 

Результати проведених гідробіологічних досліджень водних екосистем 

р. Сіверський Донець та гирлової ділянки р. Уди дозволили встановити 

особливості таксономічного складу фітопланктону, який за індексом 

сапробності відповідає ІІІ класу якості вод (забруднені). 

За результатами розрахунків середнього екологічного індексу 

встановлено екологічні нормативи для пунктів спостережень на р. Уди, та 

визначено екологічний ризик погіршення стану водних об’єктів (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Характеристика пунктів спостережень на водогосподарській 

ділянці р. Уди за значенням екологічного ризику 

Назва річки, моніторингового 

пункту спостереження 

Екологічний 

ризик ER 
Клас 

Характеристика 

екологічного 

ризику 

р. Уди, смт. Хорошеве 0,831 5 Критичний ризик 

р. Уди, смт. Есхар, гирло 0,776 4 Високий ризик 

р. Лопань, гирло, м.Харків 0,656 4 Високий ризик 

р. Харків, гирло, м. Харків 0,656 4 Високий ризик 

р. Уди, смт. Пересічне 0,567 3 Значний ризик 

р. Лопань, с. Козача Лопань 0,534 3 Значний ризик 

р. Уди, с. Окоп 0,293 2 Підвищений ризик 
 

Для визначення факторів впливу на екологічний стан р. Уди було обрано 

наступні показники: середньорічна температура, 0С; середньорічна кількість 

опадів, мм; середньорічні витрати води в річці, м3/с; об’єми скиду стічних вод 

за рік, м3; середньорічна концентрація гідрохімічних показників, мг/дм3. За 

методом багатофакторного аналізу виконано оцінку впливу на досліджуваний 

показник кожного із введених у модель факторів при фіксованому положенні 

інших гідрохімічних показників. Результати проведеного дослідження 

приведені в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Визначення значимих факторів впливу на показники р. Уди 

Найменування 

показника 

Значимий фактор 

впливу 

Коефіцієнт 

кореляції 

Розчинений кисень Стічна вода 

Температура 

-0,76 

-0,42 

Марганець Стічна вода 0,70 

БСК5 Стічна вода 0,62 

Цинк Температура 

Стічна вода 

0,53 

0,43 

Нафтопродукти Стічна вода 0,49 

Хром Опади 0,46 

 

Проведені дослідження та побудова прогностичної моделі показали, що 

на показник вмісту розчиненого кисню (мгО2/дм3) значно впливають лише два 

фактори: скиди стічних вод (чітко виражена щільна залежність при коефіцієнті 

кореляції k = 0,76) та температура (середньо виражена залежність коефіцієнта 

кореляції k = 0,42). Також встановлена однорідна залежність від скиду стічних 

вод по показникам марганцю (k = 0,70), біологічному споживанню кисню (k = 

0,62), та середня залежність по нафтопродуктам (k = 0,49). По іншим 

показникам однозначної залежності не виявлено у зв’язку зі слабкими 

коефіцієнтами кореляції. Встановлені кореляційні залежності дозволяють 

зробити висновок, що основними значимими факторами впливу на екологічний 

стан р. Уди є точкові джерела забруднення внаслідок скидів комунальних та 

промислових зворотних стічних вод, а також кліматичні зміни температури. 

Прогноз екологічного стану р. Уди показав, що значенням максимального 

екологічного індексу у 2040 році відповідатиме 7 категорії V класу – дуже 

поганий стан 5 . 

 
Рисунок 5 – Прогноз змін максимального екологічного індексу р. Уди 

в смт. Есхар на період до 2040 року 
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П’ятий розділ присвячено розробці та удосконаленню моніторингу 

водогосподарських систем р. Уди. 

За результатами проведеного експертно-аналітичного дослідження та з 

урахуванням наявної системи моніторингу вод обґрунтовано та розроблено 

удосконалену систему моніторингу водогосподарських систем, в основу якої 

були покладені наступні принципи: комплексність і систематичність 

спостережень, узгодженість термінів їх проведення із характерними 

гідроекологічними періодами та ситуаціями, визначення показників складу і 

властивостей води згідно встановленим методикам, які забезпечують точність 

та співставлення результатів вимірювань. 

Для досягнення основної мети щодо удосконалення системи моніторингу 

водогосподарських систем запропоновано процедуру розробки системи 

моніторингу, яка складає 10 етапів: 1) формування пунктів і створів 

спостережень; 2) встановлення вертикалей та горизонтів; 3) вибір 

контрольованих показників; 4) визначення періодичності проведення 

спостережень; 5) здійснення відбору проб води; 6) забезпечення консервування, 

транспортування і зберігання проб; 7) виконання аналізу проб води, обробка та 

реєстрація результатів; 8) проведення оцінок екологічного стану водних 

об'єктів і джерел забруднення; 9) прогнозування змін екологічного стану 

водних об’єктів; 10) розробка рекомендацій для прийняття рішень із 

забезпечення екологічної безпеки водогосподарських систем. 

Методом системно-порівняльного аналізу проведено відбір пунктів 

моніторингу з урахуванням наявності: транскордонних ділянок водотоків, 

крупного населеного пункту, високої забрудненості водного об’єкту, місць 

скиду стічних вод, замикаючого створу гирлової ділянки водотоку, 

передгребельних ділянок водного об’єкту, розміщення каскаду ставків на 

водотоці, періоду спостережень за станом водного об’єкту. 

При оцінці за 8 критеріями здійснювався підрахунок кількості 

відповідних факторів по кожному моніторинговому пункту із максимальною 

сумою 5 балів. За результатами порівняльного аналізу, 55 запропонованих 

моніторингових пунктів розподілилися в порядку зменшення балів так: 9 

пунктів набрали «5» балів; 8 пунктів набрали «4» бали; 7 пунктів набрали «3» 

бали; 15 пунктів набрали «2» бали; 16 пунктів набрали «1» бал. 

Отримані результати дозволили виконати розподіл моніторингових 

пунктів за категоріями, згідно яких пункту І категорії відповідає 

моніторинговий пункт, який набрав «5» балів, ІІ категорії – «4» бали, ІІІ 

категорії – «3» бали, IV категорії – «2» бали та V категорії – «1» бал. 

Виходячи з комплексу різноманітних чинників, які впливають на 

формування екологічного стану водних об’єктів, пункти та частоту 

моніторингових спостережень поділено на чотири категорії, відповідно до яких 

розроблено програму моніторингу водогосподарських систем (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Програма моніторингу водогосподарських систем 

Терміни проведення 

спостережень 

Категорія пункту спостережень 

І ІІ ІІІ IV 

Щоденно A, I A, I A, I - 

Щотижнево B, С B, С B A, I 

Щомісячно D, E D, E С B, С 

Щоквартально L L D, E, L - 

Двічі на рік G G G - 

Щорічно F, H, J F, H, J F. H, J D, E, F, G, H, J, L 

Один раз на 6 років K K K K 

Примітка: 

1. A – фізичні (температура води, °С; прозорість, см; кольоровість, град., 

запах, бали; водневий показник рН, од.; електропровідність, мВ); 

2. B – концентрація розчинених у воді газів, мг/дм3 (розчинений кисень 

О2, мг/дм3; діоксид вуглецю СО2, мг/дм3; сірководень Н2S); 

3. C – біохімічне споживання кисню БСК5; хімічне споживання кисню 

ХСК; перманганатна окислюваність; лужність загальна, мг/дм3; 

4. D – концентрація завислих речовин; концентрація головних іонів 

(натрій Na+, калій K+, гідрокарбонати HCO3
-, сульфати SO4

2-, хлориди НCl-); 

показники біогенних речовин (амоній NH4
+, нітрити NO2

-, нітрати NO3
-, азот 

загальний N2, фосфати  PO4
3-, фосфор загальний Pзаг, кремній Si); показники 

сольового складу (кальцій Ca-2+, магній Mg-2+, жорсткість заг.); мікроелементи 

(залізо Fe2
+, мідь Cu2+, цинк Zn-2+, марганець Mn-2+, хром Cr2+, Cr6+, нікель Ni, 

алюміній Al, кобальт Co), мг/дм3; 

5. E – специфічні синтетичні і несинтетичні забруднюючі речовини 

(пестициди, нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево активні речовини); 

6. F – радіологічні показники (стронций 90Sr, цезій 137Cs); 

7. G – фітопланктон (біомаса об’ємна, мг/дм3; біомаса за хлорофілом "a", 

мг/дм3; чисельність видів, шт./мл; кількість родин, кл./мл); 

8. H – зообентос, мікрофітобентос (чисельність організмів, екз./м3; 

чисельність видів, шт./мл; загальна біомаса, г/м2; кількість груп, шт./мл); 

макрофіти (кількість видів, кількість родин, шт./м3; кількість поясів, шт./м2; 

покриття водного дзеркала, %; частота зустрічальності інвазійних видів, %); 

донні макробезхребетні (кількість видів, кількість індикаторних груп, шт./м3; 

біомаса домінуючих видів, г/м3); іхтіофауна (кількість видів, шт.; частота 

прилову, розмірно-вікова і статева структура популяцій, кількість молоді, екз.); 

9. I – гідрологічний режим (рівень води, см; витрати води, м3/с; 

швидкість течії, м/с); 

10. J – зв’язок з підземними водами; період водообміну, діб; 

11. K – морфологічні умови (глибина, ширина, довжина, структура русла 

або ложа, структура берега, структура прибережної заплави); 

12. L – ґрунти (донні відкладення г/кг; завислі наноси, г/м3). 
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Результатом удосконалення моніторингу водогосподарських систем є 

методичне забезпечення єдності, репрезентативності та достовірності 

отримуваних даних суб’єктами моніторингу на водогосподарській ділянці 

 Уди. Р   о на 6. 

 
Рисунок 6 – Картосхема розташування визначених моніторингових 

пунктів водогосподарської ділянки р. Уди 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, в якій вирішено 

науково-прикладне завдання підвищення рівня екологічної безпеки 

водогосподарських систем шляхом дослідження впливу природних і 

антропогенних чинників на екологічний стан водних об’єктів, та наукового 

обґрунтування удосконалення моніторингу водогосподарських систем. 

Основні науково-практичні результати полягають у наступному: 

1. Проаналізовано та узагальнено вітчизняний та закордонний досвід 

моніторингу поверхневих вод та існуючих методів оцінювання і прогнозування 

екологічного стану водних об’єктів. Встановлено, що об’єктивна оцінка 

екологічного стану водних об’єктів забезпечується при сумісному використанні 

гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних та гідроморфологічних методів 

досліджень у відповідності з Водною Рамковою Директивою 2000/60/ЄС. 

2. Теоретично обґрунтовано особливості формування 

водогосподарських систем Харківської області з урахуванням вимог щодо 

забезпечення водою водокористувачів та запобігання виснаження і забруднення 

водних об’єктів. Визначено екологічні, економічні, інституціональні та 

управлінські аспекти проблем організації водогосподарських систем. 

3. Досліджено гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні та 

гідроморфологічні характеристики річок Уди, Лопань і Харків. Встановлено, 

що водний режим річок визначається закономірностями внутрішньорічної 

зміни основних складових водного балансу: опадів і випаровування, а також 

гідрографічних особливостей територій річкового басейну: характер ґрунтів, 

рослинний покрив, господарська діяльність в басейнах річок. 

4. За результатами визначення екологічного стану водних об’єктів за 

інтегральною оцінкою стану поверхневих вод встановлено зміну значень 

індексу забруднення вод вздовж довжини р. Уди від 1,64-1,81 (ІІІ клас, 

помірно-забруднена) в пунктах спостережень, які знаходяться на кордоні з 

Росією, до 4,49-5,59 (V клас, брудна) в гирлових точках в межах м. Харкова та 

смт. Есхар. Оцінка екологічного стану річки Уди за відповідними категоріями 

підтвердила зміну якості вод від кордону з Росією (с. Окоп) з екологічним 

індексом 3 категорії (гарний стан) і 2 класу якості (гарний стан), до її 

погіршення в гирлі (смт. Есхар) з екологічним індексом 4 категорії (задовільний 

стан) і 3 класу якості (задовільний стан). Прогноз екологічного індексу р. Уди в 

смт. Есхар показав, що у 2040 році значення максимального екологічного 

індексу відповідатиме 7 категорії, V класу (дуже поганий стан). 

5. Теоретично обґрунтовано вплив природних і антропогенних факторів 

на стан р. Уди та встановлено щільну залежність впливу скиду стічних вод на 

показник вмісту розчиненого кисню і марганцю, коефіцієнт кореляції якої 

становить 0,70-0,72, та однорідну залежність температури на показники вмісту 

розчиненого кисню і цинку й скиду стічних вод на показники біологічного 

споживання кисню і нафтопродуктів із коефіцієнтом кореляції 0,42-0,62, що 
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дозволяє враховувати дані фактори при оцінці та прогнозі екологічного стану 

водних об’єктів. 

6. Розроблено та рекомендовано до впровадження в Українському 

гідрометеорологічному центрі ДСНС України програму моніторингу 

водогосподарських систем із визначенням термінів проведення спостережень та 

переліком досліджуваних показників для пунктів І–IV категорії, що дає змогу 

отримувати достовірну інформацію про екологічний стан водних об’єктів в 

залежності від рівня природного і антропогенного впливу водогосподарських 

систем. 

7. Удосконалено систему моніторингу водогосподарських систем, яка 

визнана практичною для отримання інформації про екологічний стан водних 

об’єктів, що забезпечить їх екологічну безпеку шляхом оперативного контролю 

за впливом антропогенних чинників та природного стану вод. 
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Жук В.М. Удосконалення моніторингу водогосподарських систем з 

урахуванням природного та антропогенного впливу (на прикладі р. Уди). – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню наукової задачі, якаполягає в 

удосконаленні системи моніторингу водогосподарських систем з урахуванням 

природного та антропогенного впливу на водні ресурси на прикладі 

водогосподарської ділянки р. Уди. 

В роботі проведено аналіз та узагальнення існуючих підходів здійснення 

моніторингу поверхневих вод та існуючих методів оцінювання і прогнозування 

екологічного стану водних об’єктів. 

Вивчено понятійний апарат водогосподарських систем та визначено місце 

у структурі водогосподарського районування. Визначено основні екологічні 

проблеми організації моніторингу водогосподарських систем. Досліджено 

фізико-географічні та кліматичні умови і територіальні особливості 

формування екологічного стану водних об’єктів в Харківській області. 

Виконано оцінку екологічного стану водних об’єктів на 

водогосподарській ділянці р. Уди за інтегральною оцінкою стану поверхневих 

вод та екологічною оцінкою якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями. Досліджено фактори впливу природних і антропогенних чинників 

на екологічний стан водних об’єктів методом багатофакторного аналізу.  

Виконано прогноз екологічного стану водних об’єктів з урахуванням 

кліматичних змін та встановлено вплив кліматичних умов на екологічний стан 

водних об’єктів водогосподарської ділянки р. Уди. 

Удосконалено систему моніторингу водогосподарських систем з 

урахуванням природного та антропогенного впливу з використанням 

гідрохімічних, гідробіологічних та гідроморфологічних показників. 

Ключові слова: водогосподарські системи, річка Уди, екологічна 

безпека, моніторинг, антропогенний вплив, кліматичні умови, екологічний 

стан, екологічний ризик, прогнозування якості вод. 
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V.M. Zhuk. Upgrading the Monitoring of Hydroeconomic Systems Taking 
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The thesis is devoted to the solution of the scientific problem dealing with the 

upgrading of the monitoring system for hydroeconomic systems taking into 



21 

consideration natural and anthropogenic effects on water resources and using the 

hydroeconomic stretch of the Udy River as an example.   

The research paper gives the analysis and summarization of the available 

approaches to the monitoring of surface waters and the methods used for the 

assessment and forecasting of the environmental state of water objects.  

The conceptual construct of hydroeconomic systems was studied and its 

position in the structure of the hydroeconomic zoning was identified. The main 

ecological problems relating to the organization of the monitoring of hydroeconomic 

systems have been specified.  The physical-&-geographical and climatic conditions 

and the territorial peculiarities of the formation of the environmental state of water 

objects in the Kharkiv region have been investigated.  

The environmental state of water objects for the hydroeconomic stretch of the 

Udy River was assessed in terms of the integral estimate of the state of surface waters 

and ecological estimate of the quality of surface waters according to appropriate 

categories. The influence of natural and anthropogenic factors on the environmental 

state of water objects was investigated using the method of multivariate analysis.   

The environmental state of water objects was forecasted taking into 

consideration climatic changes and the effects of climatic conditions on the 

environmental state of water objects were specified for the hydroeconomic stretch of 

the Udy River.  

The monitoring of hydroeconomic systems was improved taking into 

consideration natural and anthropogenic effects and using hydrochemical, 

hydrobiological and hydromorphological indices.  

Key words: hydroeconomic systems, the Udy River, environmental safety, 

monitoring, anthropogenic effects, climatic conditions, environmental state, 

environmental risk, and the water quality forecast. 


