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Вступ. В умовах кліматичних коливань і тенденцій змін водного режиму річок 
та враховуючи Основні положення Директиви 2007/60/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку і управління ризиками 
затоплення [1], при визначенні територій можливого підтоплення від повеней 
річкового походження, вкрай важливим є науково-теоретичне обґрунтування 
методів гідрологічних прогнозів не тільки водного режиму річок періоду весняного 
водопілля, а й строків його формування – дат початку та проходження 
максимальних рівнів чи витрат води водопіль.  

Як відомо, стік річок є похідною від клімату місцевості і на сьогодні вже досить 
широко розвинуті і знайшли практичне застосування численні методи прогнозу 
стоку річок. Якщо звернутися до існуючих методик прогнозів строків початку та 
проходження максимальних витрат (рівнів) весняного водопілля, то їх, на сьогодні, 
досить обмаль. Це пов’язано з тим, що на відміну від прогнозів характеристик 
водного режиму весняного водопілля, строки проходження водопіль практично не 
досліджувалися, а в оперативній практиці часто дається лише оцінка відхилення цих 
строків від їх середньобагаторічних дат на окремих річках. 

Стан питання. Існуючі методи короткострокових прогнозів дат проходження 
весняного водопілля представлені в основному локальними прогнозами цих 
термінів, які є частиною прогнозу гідрографа водопілля у реальному режимі часу [2-
7]. Прогнозування строків водопіль здійснюються також по кореляційних зв’язках 
дат початку та проходження максимумів водопілля зі строками переходу 
температури повітря до плюсових значень весною [8]. Такі залежності більш 
виражені і надійні для невеликих водозборів і дозволяють складати прогноз дат 
проходження піку водопілля при невеликій завчасності (не більш ніж 10-15 діб).  

З інших методів прогнозу строків початку і досягнення максимуму водопілля 
можна відмітити такі, де розробка методики прогнозу характерних дат водопілля 
здійснюється на основі результатів оцінки взаємозв’язку строків початку і строків 
максимуму водопілля з повторюваністю синоптичних процесів над Атлантикою в 
зимові і весняні місяці, характерними термінами змін температури в середній 
частині басейнів (перехід через нульову позначку, дати накопичення сум 5, 10 °С і 
т.д.) і характеристиками снігового покриву. Так, в роботі [9] запропонована методика 
прогнозу дат весняного водопілля, основана на залежності цих дат від строків 
накопичення плюсових температур повітря – 30 °С і 40 °С. Завчасність таких 
прогнозів складає від 20 до 24 діб. 

Авторами [10, 11] розроблені методи довгострокового і середньострокового 
прогнозів дат початку і настання максимальних витрат води весняних водопіль, де 
застосовані загальні підходи, які використовувались цими ж авторами для розробки 



ISSN:2306-5680  Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. № 4 (55) 

 
9 

фонового довгострокового прогнозу скресання річок [12]. При цьому виявлений 
тісний зв’язок строків початку підйому і скресання річок. Дані методи засновані на 
кореляції строків явища з характеристиками (коефіцієнтами розкладання по 
природних ортогональних функціям (ПОФ) температури поверхні океану (ТПО) в 
січні-березні і характеристиками поля геопотенціалу на рівні Н500 (в тропосфері) та 
Н100 (в нижній стратосфері) над Північною півкулею в ті ж місяці. Метод 
апробований для басейну Верхнього Дніпра в межах території Росії та Білорусі.  

Розрахунок кількісних показників атмосферних процесів в методі [10, 11] 
ведеться за синоптико-статистичними методами в межах характерних районів, де 
синоптичні процеси в попередні місяці виражають ранні чи пізні дати настання 
весняних явищ на річках. Однак обмеження вихідної інформації про показники 
атмосферних процесів і, навіть, довгострокових прогнозів температур повітря 
ускладнює практичне застосування цих методів прогнозу строків гідрологічних явищ 
водопіль в оперативній діяльності. 

В останні десятиліття багато вітчизняних і зарубіжних вчених пояснюють 
довготривалі тенденції в зміні природного стоку річок і чинників, що формують 
водний режим, змінами клімату [13-15],  глобальними кліматичними трендами, які, в 
свою чергу, обумовлені впливом глобально-космічних процесів (зміною 
інтенсивності космічного випромінювання, сонячної активності, напруженості 
космічних і земних магнітних полів та ін.) та їх циклічністю [16-19]. 

Слід зауважити, що існуючі нині ймовірнісно-статистичні методи 
прогнозування дат настання гідрологічних явищ з побудовою кривих забезпеченості 
є достатньо трудомісткими та не враховують циклічності (періодичності) 
метеорологічних і гідрологічних процесів, у тому числі й циклічності дат настання 
гідрологічних явищ [20]. Способи прогнозування, основані на методах 
математичного моделювання [2-7], також являються трудомісткими і часто 
недостатньо ефективними у зв’язку з тим, що формування водного режиму – 
багатофакторний процес, а врахування усіх чинників, їх зміни у часі і взаємодії з 
іншими факторами є не завжди можливим. Тому у більшості випадків, особливо для 
довго- і середньострокових прогнозів, низька якість прогнозів визначається не 
стільки недосконалістю методу або моделі, а мінливістю стокоформуючих чинників, 
що слабко піддаються прогнозуванню. Не достатня точність довгострокових 
синоптичних прогнозів також накладає деякі обмеженості в гідрологічних прогнозах.  

Ще одним напрямком в прогнозуванні гідрологічних явищ є використання 
методів елементів штучного інтелекту, зокрема штучних нейронних мереж (ШНМ) 
[21-22].  Вони дають змогу в ряді квазіциклічних (як, наприклад, гідрологічних) даних 
враховувати приховані періодичності і будувати алгоритми обробки інформації, 
мають унікальну властивість навчатися на прикладах і "впізнавати" в потоці 
"зашумленої" і суперечливої інформації характер раніше спостережених образів і 
ситуацій. Штучні нейронні мережі широко використовуються в медицині, економіці, 
біології. В роботі [20] розглянута можливість використання штучних нейронних 
мереж при прогнозуванні дат настання характерних гідрологічних явищ і визначення 
обсягу навчальної вибірки вхідних даних для прогнозування гідрологічних 
характеристик. Моделі прогнозування гідрологічних характеристик, отримані за 
допомогою штучних нейронних мереж, апробовані на прикладі р. Білої [20]. 
Порівняльна оцінка прогнозу дат настання характерних гідрологічних явищ (дат 
початку і кінця повені, літньо-осінньої межені, зимової межені) за допомогою ШНМ і 
ймовірнісно-статистичного методу для р. Білої – м. Уфа показала, що відносні 
похибки прогнозу за двома методами практично не розрізняються. Це свідчить про 
можливість використання методу штучних нейронних мереж для прогнозу дат 
настання гідрологічних явищ, що дозволить зменшити трудомісткість процесу 
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прогнозування гідрологічних процесів. 
В Одеському державному екологічному університеті в рамках наукової школи 

теоретичної і прикладної гідрології [23] запропонований метод територіального 
довгострокового прогнозування шарів стоку та максимальних витрат води весняних 
водопіль, який заснований на попередньому встановленні типу розвитку майбутніх 
весняних процесів і реалізований авторами методу для рівнинних річок України 
[24,25]. Авторами [24-28] також обґрунтований метод просторових прогнозів дат 
початку та проходження максимальних витрат (рівнів) води водопіль.  

В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка авторами [29] 
на основі встановлення типових схем розподілу весняного стоку у часі через оцінку 
дат початку водопілля, як визначальної ознаки, запропоновано методику завчасного 
передбачення перебігу весняного водопілля на р. Прип’ять біля м. Мозир. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасних тенденцій проходження дат 
весняних водопіль та реалізація регіональної методики щодо просторового 
прогнозування строків початку та формування максимальних рівнів (витрат) води 
водопіль рівнинних річок (на прикладі басейну р. Дніпро в межах України).   

Аналіз вихідних даних. Строки проходження весняних водопіль річок 
визначаються як кліматичними умовами формування тало-дощового стоку на 
басейнах, так і погодними умовами кожного року – наявності снігу на водозборах, 
температурним режимом повітря, часом початку сніготанення та його інтенсивністю. 
Крім того, дати початку водовіддачі снігового покриву, крім географічного 
положення водозборів, можуть залежати й від таких місцевих чинників, як рельєф, 
залісеність, заболоченість, озерність басейнів, тобто чинників, що, по суті, 
визначають форму гідрографу весняного водопілля  [8].  

Змінність й несталість погодних умов зимового й весняного сезонів останніх 
десятиліть призвели до широкого варіювання характерних дат весняного водопілля 
– від дуже ранніх до досить пізніх строків. 

У наукових працях теперішнього часу значну увагу приділяють дослідженню 
розподілу у просторі і часі чинників формування весняних водопіль. Такі 
дослідження вказують, що очікуване потепління клімату позначиться на величині і 
термінах річкових повеней [30-32] та ін. Аналіз часових тенденцій максимального 
річкового стоку та дат настання річкових повеней на території Європи, проведений 
авторами [30-32], показує, що спостерігається тенденція до зміщення строків 
настання весняних водопіль, які пов'язані з різницею в часі танення снігу, 
максимумах вологості ґрунту, змінами великомасштабних атмосферних процесів. 
Так, для території України відмічається зсув до більш ранніх дат на більшій частині 
території лівобережжя Дніпра (окрім Нижнього Дніпра) [30]. На правобережжі Дніпра 
спостерігається тенденція до формування зимових паводків на річках і, відповідно, 
формування максимумів на початку календарного року [30]. 

За нашими дослідженнями зміщення середніх строків проходження весняного 
водопілля (як початку підйому, так і настання максимумів) відмічається в ранню 
сторону за останні 25 років (з 1990 по 2015  рр.) на всій території басейну Дніпра і 
складає в середньому 4 дні. Висновки щодо зсуву дат початку водопілля в сторону 
більш ранніх зроблені й іншими авторами: так, для басейнів рр. Оки і Нижньої Волги 
таке зміщення складає 5-10 днів [33]. Аналіз багаторічних коливань термінів 
проходження та тривалості весняного водопілля річок української частини басейнів 
Десни [34-36] і Прип’яті [37, 38] також підтверджує зміщення дат початку водопілля 
та дат настання максимальних витрат води до більш ранніх строків. Дослідження 
просторово-часових коливань строків проходження весняного водопілля в басейнах 
рівнинних річок України представлено й у роботах [39,40]. 

Авторами роботи [41] отримані хронологічні графіки (при трирічному 
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згладжуванні) дат початку весняного водопілля для деяких річок басейну Дніпра за 
багаторічний період (з початку стокових спостережень на річках по 2015 р.), які 
підтверджують тенденцію до зміщення цих дат до більш ранніх строків (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Хронологічний хід (трирічні ковзні) дат початку весняного водопілля 
деяких річок басейну Дніпра [41] 

 
Вихідні дані. Для реалізації методики прогнозу дат початку та проходження 

максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля використовувались дані 
гідрометеорологічних спостережень в басейні української частини р. Дніпро (по 50 
опорних гідрологічних постах басейнів річок Прип’ять, Десна, Сула, Псел, Ворскла, 
Оріль, Самара, Інгулець) за зимово-весняний період 2017-2018 рр. Слід зазначити, 
що при розробці методики просторових прогнозів дат весняного водопілля при 
узагальненні та одержанні регіональних рівнянь прогнозної схеми 
використовувалися вихідні дані й по іншим басейнам рівнинних річок території 
України. При цьому були використані багаторічні та оперативні дані про снігозапаси, 
включаючи строки настання максимальних запасів води в сніговому покриві перед 
весняним водопіллям, строки початку весняних водопіль (при прогнозуванні їх 
максимумів), середньодекадні (або пентадні) температури повітря січня-травня. За 
даними характеристик весняного водопілля та метеорологічних величин було 
створено базу вихідних даних в програмі «Excel», а також в створених авторами 
програмних прогностичних комплексах «Прип’ять», «Сейм» для басейнів річок 
Прип’ять, Десна, Сейм та приток Середнього Дніпра [42], та «Південний Буг» – для 
річок Південного Бугу.  

Методика дослідження. Аналіз багаторічних дат початку весняного водопілля 
на річках регіону на основі методу географічних узагальнень показав, що після 
строків накопичення максимальних снігозапасів на водозборах вони 
спостерігаються у дати, які визначаються в основному температурними 
характеристиками поточної весни. Крім того, дати початку водопіль змінюються по 
території для різних за географічним положенням водозборів [8, 39].  

В запропонованій методиці прогнозу визначення дат початку весняного 
водопілля на річках здійснюється, по-перше, визначення тривалості 
водоутримуючої спроможності снігу, тобто періоду від дати максимальних 
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снігозапасів до дати початку водопілля –  вt , доби. 

З цією метою в методиці прогнозування строків водопіль були встановлені 

залежності тривалості вt  від середньодекадної температури повітря за першу, після 

дати максимальних снігозапасів SmД  декаду (θ1°С) для опорних створів в межах 

розглядуваної території, наприклад (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Залежність )( 1ftв   для басейну р. Десна – с. Розльоти, r = 0,76 

(температура повітря прийнята по метеостанції Брянськ) 
 

Таким чином, одержане регіональне рівняння (за температуру повітря 1  не 

вище 3,5-5,5 °С) [24-28] 
 

1]64,1)50(16,0[]72,7)50(43,0[   оо
вt ,                   (1) 

 

в якому числові параметри одержані шляхом  просторового їх узагальнення в 
залежностей від географічної широти геометричних центрів водозборів рівнинних 
річок України ( о, в частках °півн.ш.). Слід відзначити, що температура повітря θ1

°С 

береться за даними метеостанцій, які розташовані поблизу до геометричних центрів 
водозборів. 

Прогноз дати початку весняного водопілля вД  у поточному році складається в 

дату накопичення максимальних снігозапасів ( SmД ) за схемою  
 

вSв tДД
m
 .                                                     (2) 

 

Значення показника якості методики прогнозу S дат початку весняних водопіль 
на річках розглядуваної території змінюється в межах S = 4-13 діб, а забезпеченість 
допустимої похибки Р = 93-52 %. Одержані значення критеріїв якості методики 
прогнозу дат початку весняного водопілля (при допустимій похибці прогнозів дат, 
які враховують метеорологічний прогноз температури повітря навесні – 6 діб) 
дозволяють прогнозувати їх у вигляді консультацій [43, 44]. 

Завчасність прогнозів цих дат визначається величиною вt , тобто дорівнює 

очікуваному періоду від дати випуску прогнозу в SmД  до дати початку водопілля 

вД . Таким чином, завчасність прогнозів дат початку весняного водопілля у 

поточному році також є прогностичною величиною і оцінюється при прогнозуванні 
цих дат. 
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Так, для багаторічного періоду для розглядуваних річок рівнинної України, 
включаючи басейн Дніпра, спостерігається незначне зменшення 

середньобагаторічних значень 
0в

t  з півночі на південь, виражене рівнянням [39] 

0,12)50(79,0
0

 о
вt  .                                         (3) 

 

Строки проходження максимальних витрат (рівнів) води весняних водопіль 
визначаються погодними умовами весняного сезону – щільністю снігового покриву, 
інтенсивністю ("дружністю") та тривалістю сніготанення, кількістю та інтенсивністю 
опадів у період танення снігу, швидкістю зростання і накопичення додатних 
температур повітря та ін. Крім того, дати настання максимумів, як і самі максимальні 
витрати води або їх модулі, розрізняються й для різних за розмірами та 
географічним положенням водозборів [39]. 

Для прогнозування дат проходження максимальних витрат (рівнів) води 
весняного водопілля (

mQД ) були одержані регіональні залежності тривалості 

підйому водопілля ( nt , д) від середньодекадної температури повітря за першу, після 

дати початку водопілля вД , декаду ( 2 °С) (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Залежність )( 2ftn   для басейну р. Десна – с. Розльоти, r = 0,60 

(температура повітря прийнята по метеостанції Брянськ) 

 

Тривалість підйому водопілля nt  визначається як періодом сніготанення, так і 

часом стікання води по схилах і руслах річок. При цьому одержане регіональне 
рівняння (за температуру повітря 2  не вище 7,0-10,0 оС) [24-28] 

2)]50(12,075,1[)]}1lg(42,0exp[45,3{   о
п Ft .             (4) 

 

Узагальнення параметрів рівняння (4) для рівнинних річок України було 

здійснено в залежності від площ басейнів F , що визначають тривалість 
поверхневого добігання тало-дощових вод та від географічної широти центрів 
водозборів  , в частках °півн.ш. 

Складання прогнозу максимальної витрати (рівня) води QmД  здійснюється у 

поточному році в спостережену дату початку водопілля ( вД ) у вигляді  
 

nвQ tДД
m

 .                                                     (5) 
 

Оцінка якості методики прогнозу дат максимальних витрат води становить S = 
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4-16 діб, а Р=85-28 % і може бути застосована, також як і дат початку водопіль, у 
вигляді консультацій. 

При цьому завчасність прогнозів дат проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля визначається тривалістю підйому водопілля nt  у кожному році 

і є прогнозною величиною. 

За наявності прогнозу дати початку весняного водопілля вД , отриманої за 

рівнянням (3) і довгострокового прогнозу температури повітря (близько 2-х декад) 
прогноз дати проходження максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля 
можливий за схемою (5), але в дату настання максимальних снігозапасів SmД .  

Для середньобагаторічних значень 0)( пt  (як завчасності прогнозів QmД ) 

встановлено [39], що в басейнах річок розглядуваної території спостерігається їх 
зростання зі збільшенням площ водозборів, оскільки 

 

)]1lg(32,0exp[96,4)( 0  Ftп .                               (6) 
 

Метод просторових прогнозів дат початку та настання максимальних витрат чи 
рівнів води весняного водопілля передбачає встановлення їх повторюваності у 
багаторічному розрізі [45]. Така задача вирішується при побудові емпіричних кривих 
забезпеченостей цих дат (у вигляді кількості діб від 31.01 до дати настання явища) 
за даними багаторічних рядів спостережень за строками водопіль на річках [27,28]. 
Встановлення ймовірності Р % по таких кривих здійснюється за прогнозною датою 
початку водопілля чи настання максимальної витрати води.  

Результати дослідження. Результати просторового прогнозування строків 
початку та проходження максимальних витрат води в басейні Дніпра представлено 
на прикладі весняного водопілля 2017-2018 р. 

При цьому використана найбільш наглядна форма представлення прогнозних 
дат проходження весняних водопіль у вигляді побудови карта-схем, які формуються 
лише для дат початку весняного водопілля. Прогнозні дати проходження 
максимальних витрат води весняних водопіль залежать від розмірів водозборів, 
тому не можуть бути картовані [26-28]. У прогнозному варіанті вони 
встановлюються за рівнянням (5) тобто по даті початку водопілля (спостереженій 
або прогнозній) і тривалості підйому водопілля, що прогнозується за регіональною 
залежністю (4) з використанням очікуваної середньодекадної температури 
повітря.  

Крім того, одночасно з карта-схемами прогнозних дат початку весняного 
водопілля надаються і карта-схеми ймовірності настання дат початку та 
проходження максимальних витрат (рівнів) води весняного водопілля у 
багаторічному розрізі (Р %). Це дає змогу встановити прогнозовані строки 
проходження водопіль та їх повторюваність у будь-якій частині території, незалежно 
від стану її гідрометеорологічної вивченості. 

У зимово-весняний період 2017-2018 р. було встановлено, що дати 
накопичення максимальних снігозапасів на території басейну Дніпра змінювались в 
широких межах: від 28 лютого - 5 березня в басейнах річок Нижнього Дніпра до 21-
31 березня в басейні Десни і басейнах річок лівобережжя Середнього Дніпра.  

Дати початку весняного водопілля в басейні Дніпра, у зв’язку зі складними  
метеорологічними умовами формування водопілля 2017-2018 р. в різних районах 
басейну, змінювались, як і дати максимальних снігозапасів, у широких межах. 

Картографічна форма представлення очікуваних дат початку весняного 

водопілля (шляхом віднесення прогнозних дат вД  до гідрологічних постів річок) 
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представлена на рис.4. Так, спрогнозовані дати початку водопілля 2017-2018 р. на 
річках басейну Дніпра (в межах України) очікувалися у першій-другій декадах 
березня на півдні території та у другій третій декадах березня – в центральній, 
західній і північно-східній частинах басейну Дніпра.   

 

 
 

Рис. 4. Розподіл прогнозних дат початку весняного водопілля 2017-2018 р. в 

басейні Дніпра (дата випуску прогнозу 
mSД ) 

 

Відповідно до просторового розподілу очікуваних дат початку водопілля 2017-
2018 р. побудовано й карта-схему їх прогнозних забезпеченостей Р % у 
багаторічному розрізі (рис. 5). Як видно з карти, забезпеченість прогнозних дат 
зменшувалась в основному з заходу території (від 30-40 %) і північного сходу (від 
25-30%) до 10-15% - в центральній і південній частинах басейну. Значення Р % 
свідчать про те, що дати початку весняного водопілля 2017-2018 р. очікувалися 
пізніше середніх багаторічних їх строків на всій території басейну Дніпра (в межах 
України).  

Що стосується строків проходження максимальних витрат (рівнів) води, то 
вони спостерігалися в більш пізні строки, а дати їх формування відносилися до кінця 
березня – середини квітня. Якість прогнозів нижча у зв’язку з неодночасними і 
змінними метеорологічними умовами формування максимальних витрат води в 
різних частинах басейну. 

Завчасність прогнозів дат початку і максимальних витрат води водопілля 2017-
2018 р. в середньому становила одну декаду. Перевірні прогнози дат початку 
весняного водопілля 2017-2018 р. в басейні р. Дніпро (при допустимій похибці 6 діб) 
в цілому були справджуваними. 
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Рис. 5. Розподіл прогнозних забезпеченостей дат початку весняного водопілля 2017-

2018 р. ( P %) в басейні Дніпра (дата випуску прогнозу 
mSД ) 

  

Висновки. Запропонована регіональна методика просторових прогнозів 
строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль (на 
прикладі басейну р. Дніпро, в межах України). Використання методики дає 
можливість встановлення строків можливого підтоплення від повеней річкового 
походження згідно основних положень Директиви 2007/60/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку і управління ризиками 
затоплення. 

Дослідження вітчизняних і закордонних авторів вказують, що очікуване 
потепління клімату призведе до тенденцій зміщення строків настання весняних 
водопіль до більш ранніх дат. Зокрема, відмічається їх зсув до ранніх строків на 
більшій частині території лівобережжя Дніпра (окрім Нижнього Дніпра), а на 
правобережжі – спостерігається тенденція до формування зимових паводків на 
річках і, відповідно, формування максимумів на початку календарного року.  

В роботі запропоновано метод просторових прогнозів строків початку та 
проходження максимальних витрат (рівнів) води весняних водопіль, заснований на 
даних про середньодекадну температуру повітря періоду завчасності гідрологічного 
прогнозу, яка входить в регіональні рівняння прогнозної схеми (при просторовому 
узагальненні їх параметрів і коефіцієнтів в залежності від географічного положення 
і розмірів водозборів). Метод надає можливість здійснювати попередню 
прогностичну оцінку строків водопіль незалежно від часу їх настання в кожному році.  

Оцінка методики прогнозу дозволяє рекомендувати її в якості консультацій, а 
завчасність прогнозів змінюється в залежності від географічного положення 
водозборів і поточних умов конкретної весни. Методику реалізовано на прикладі 
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весняного водопілля 2017-2018 р. при складанні прогнозів в дати настання 
максимальних запасів води в сніговому покриві, які відрізнялися в різних частинах 
басейну Дніпра. Перевірні прогнози в цілому були  справджуваними, однак на якість 
прогнозів впливали неодночасні строки  формування весняного стоку в різних 
частинах басейну р. Дніпро.  

Прогностичні ймовірності строків весняних водопіль дозволяють 
характеризувати частоту їх виникнення у багаторічному періоді, тобто відносити до 
ранніх чи пізніх. Так, відхилення строків початку та проходження максимальних 
витрат води весняного водопілля 2017-2018 р. на річках басейну Дніпра відмічалося 
в бік пізніх строків, відносно середньобагаторічних дат. Цей факт свідчить про те, 
що в умовах змін клімату строки водопіль можуть змішуватися як до більш ранніх, 
так і більш пізніх.  
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Методика просторового прогнозування строків початку та проходження максимальних 
витрат води весняних водопіль  

Докус А.О., Шакірзанова Ж.Р., Швець Н.М. 
Запропонована регіональна методика просторових прогнозів строків початку та 

проходження максимальних витрат води весняних водопіль (на прикладі басейну р.Дніпро в межах 
України), що  дає можливість встановлення строків водопіль в кожному році, незалежно від  
ступеня гідрометеорологічної вивченості водозборів. Оцінка методики прогнозу дозволяє 
рекомендувати її в якості консультацій, а завчасність прогнозів змінюється в залежності від 
географічного положення водозборів і поточних погодних умов конкретної весни. 

Прогностичні ймовірності строків весняних водопіль дозволяють характеризувати 
частоту їх виникнення у багаторічному періоді. На прикладі весняного водопілля 2017-2018 р. на  
річках басейну Дніпра встановлено, що  в умовах змін клімату строки водопіль можуть 

зміщуватися як до більш ранніх, так і більш пізніх.  
Ключові слова: строки водопілля, прогнозні залежності, ймовірні оцінки, картографічна 

форма. 
 

Методика пространственного прогнозирования сроков начала и прохождения 
максимальных расходов воды весенних половодий 

Докус А.А., Шакирзанова Ж.Р., Швец Н.М. 
Предложена региональная методика пространственных прогнозов сроков начала и 

прохождения максимальных расходов воды весенних половодий (на примере бассейна р.Днепр в 
пределах Украины), которая дает возможность установления сроков половодий в каждом году, 
независимо от степени гидрометеорологической изученности водосборов. Оценка методики 
прогноза позволяет рекомендовать ее в качестве консультаций, а заблаговременность 
прогнозов меняется в зависимости от географического положения водосборов и текущих 
погодных условий конкретной весны.  

Прогностические вероятности сроков весенних половодий позволяют характеризовать 
частоту их возникновения в многолетнем периоде. На примере весеннего половодья 2017-2018г. 
на реках бассейна Днепра установлено, что в условиях изменений климата сроки половодий 
могут смещаться как к более ранним, так и более поздним. 

Ключевые слова: сроки половодья, прогнозные зависимости, вероятные оценки, 
картографическая форма. 
            

Method of spatial prediction the dates of starting and passing the maximum water discharge of 
spring floods   

Dokus A.A., Shakirzanova Zh.R., Shvets N.N. 
Introduction. The problem of long-term and prognostic assessment of the terms of spring floods on 

rivers is relevant in hydrological investigations. Due to climate warming, the flood tides shifted to early dates 
or the beginning of the calendar year.   

The purpose is to analyze the long-term passage of spring floods and to carry out their spatial 
mapping forecasting on the Dnieper (within Ukraine). 

Methods. Investigation of the dynamics of long-term changes in the timing of spring floods and the 
use of the forecast method based on the meteorological forecast of ten-day air temperature in the winter-
spring season in the Dnieper basin.  
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Results. The method of forecasting the dates of starting and passing the maximum water discharge 
(levels) is based on the regional equations of the forecast scheme and allows to make a preliminary 
estimation of flood terms each year, regardless of the availability of meteorological observations. 
Assessment of the forecasting methodology allows to recommend it as a consultation, and the earliness of 
forecast varies depending on the geographical location of the catchments and the current weather 
conditions of a particular spring. 

Conclusion. The methodology was implemented on the example of spring floods 2017-2018. The 
overall forecasts were satisfactory, but the quality of the forecasts was affected by the non-simultaneous 
terms of the spring flood formation in the Dnieper basin. The prognostic probabilities of the dates of spring 
flood allow characterizing the frequency of their occurrence over many years. On the example of the 2017-
2018 spring flood, the rivers of the Dnieper basin found that, in a changing climate, floods can be shifted to 
earlier and later ones. 

Keywords: flood terms, forecast dependencies, probable estimates, cartographic form. 
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