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Наведені картографічні моделі закономірностей просторового розподілу комплексного індексу потенціалу 

якості як показника якісної складової природно-техногенної безпеки гідроекосистем.  Моделі отримані окремо 
для Тисянської, Дністровської та Прут-Сіретської гідроекосистем. Для створів багаторічних спостережень 
отриманий показник швидкості самовідновлення якісної складової екологічної безпеки гідроекосистем північ-
но-східного схилу Карпатського регіону. Картографічні моделі побудовані за допомогою програмного забезпе-
чення MapInfo, CorelDRAW X3. 
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Представлены картографические модели  закономерностей пространственного распределения комплексного 

индекса потенциала качества как показателя качественной составляющей природно-техногенной безопасности 
гидроэкосистем. Модели построены отдельно для Тисянской, Днестровской и Прут-Сиретской гидроэкосистем. 
Для створов многолетних наблюдений получен показатель скорости самовосстановления качественной состав-
ляющей экологической безопасности гидроэкосистем северо-восточной части Карпатского региона. Картогра-
фические модели построены с помощью программного обеспечения MapInfo, CorelDRAW X3. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним з пріорите-

тів національних інтересів України є екологічна 
безпека держави.  Сучасний стан навколишнього 
середовища України викликає занепокоєння гро-
мадськості держави щодо забезпечення комплекс-
них заходів з природно-техногенної безпеки держа-
ви і складових навколишнього середовища в її ме-
жах. Особливий статус надано поверхневим гідрое-
косистемам як основного джерела водокористуван-
ня й водоспоживання переважної частини населен-
ня країни. Щоб попередити погіршення екологічної 
обстановки у Карпатському регіоні та вийти на но-
рмативно-безпечний рівень стану гідроекосистем, 
необхідне науково-методологічне підґрунтя прове-
дення послідовної ефективної екологічної політики, 
спрямованої на сталий розвиток, захист життя і 
здоров’я людей, збалансоване водокористування, 
збереження басейнових екосистем для майбутніх 
поколінь. 

Аналіз попередніх базових досліджень показує, 
що роботи у цій сфері проводяться, як правило, на 
окремих пооб’єктних компонентах без їх належно-
го системного опрацювання. Тому природно-
техногенній безпеці гідроекосистем властива недо-
статня вивченість і відсутність єдиної методологіч-
ної основи з урахуванням різноманітних чинників 
небезпеки. 

Метою роботи є моделювання закономірностей 
просторового розподілу параметрів якісної складо-
вої природно-техногенної безпеки Тисянської, Дні-
стровської та Прут-Сіретської гідроекосистем в 
межах Карпатського регіону.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Методи досліджень – статистична обробка бази 
даних результатів гідрохімічного моніторингу те-
риторії Карпатського регіону за 1997–2011 рр.; кар-
тографічне моделювання за допомогою програмно-
го забезпечення MapInfo, CorelDRAW X3. 

Запропонований автором [1] спосіб оцінки яко-
сті поверхневих вод з отриманням комплексного 
індексу потенціалу якості (КІПЯ) для фонових при-
родних об’єктів дає змогу виконати порівняння 
якості вод різних водних об’єктів між собою,  неза-
лежно від тих забруднюючих речовин, які в них 
присутні, а також виявити закономірності зміни 
показника в часі і в просторі. Указаний показник 
був розрахований по пунктах спостережень згідно 
програми державного моніторингу довкілля в час-
тині здійснення Держводагенством України конт-
ролю за якістю поверхневих вод для території Кар-
патського регіону.  

КІПЯ дозволяє кількісно оцінювати величини 
критичних навантажень. Показник прийнятий авто-
рами за основну характеристику якісної складової 
природно-техногенної безпеки гідроекосистем від-
повідно до градацій, поданих у табл. 1.  

З метою отримання просторової інформації 
щодо розподілу показника КІПЯ в межах гідроеко-
систем Карпатського регіону була побудована кар-
тографічна модель (рис. 1), на який ізолініями сіми 
кольорів показано просторову зміну реального ста-
ну якості Тисянської,  Дністровської та Прут-
Сіретської гідроекосистем, обчислену через показ-
ник комплексного індексу потенціалу якості, який 
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змінюються в даному випадку від – 10 до +8 КІПЯ. 
 

Таблиця 1 – Співвідношення діапазону КІПЯ  
з станом гідроекосистеми та рівнем  

природно-техногенної безпеки 
 

Діапазон 
КІПЯ 

Стан гідроеко-
системи 

Категорія  

КІПЯ >5 буферний (зона 
екологічної рів-
новаги) 

еталонний  
рівень безпеки 
 

3<КІПЯ <5 оптимальний безпечний  
1<КІПЯ <3 напруження 

адаптації   
прийнятно  
безпечний 

–1<КІПЯ <1 зона песимуму помірно  
небезпечний 

–3<КІПЯ<–1 критичний небезпечний 
–3<КІПЯ<–5 кризовий неприйнятно 

небезпечний 
КІПЯ <–5 катастрофічний  надзвичайно 

небезпечний 
 
На представленій моделі кольором зображений 

розподіл по території показника КІПЯ в сіми відті-
нках основного кольору відповідно до градацій, 
поданих в табл.. 1. Катастрофічна і кризова зони 
(найтемніші відтінки зеленого) якісної складової 
екологічної безпеки характерна для гідроекосистем 
рік Сівки і Саджавки. Такий стан гідроекосистем 
характеризується як надзвичайно небезпечний та 
неприйнятно небезпечний. Оптимальна і буферна 
зони, позначені відповідно жовтим і білим кольо-
рами, охоплюють більшість гірської частини Кар-
патського регіону. Ця територія за категорією при-
родно-техногенної безпеки належить до безпечної 
зони та до зони еталонного рівня безпеки. У ціло-
му, погіршення стану гідроекосистем Карпатського 

регіону розподіляється у порядку зменшення на-
ступним чином від переважно безпечної зони Ти-
сянської гідроекосистеми до прийнятно безпечної 
зони Прут-Сіретської гідроекосистеми та помірно 
небезпечної з плямами неприйнятно небезпечних 
зон у Дністровській гідроекосистемі  Зрозуміло, що 
за картою можна лише орієнтовно оцінювати реа-
льну якісну складову екологічної безпеки гідроеко-
систем. Більш точні дані отримують за функціона-
льними залежностями, наведеними в авторських 
роботах [2, 3].  

Картографічне моделювання проводилось за 
значеннями середньобагаторічних КІПЯ, розрахо-
ваних як середньогеометричні F(x) = ln x. Значення 
показника якісної складової природно-техногенної 
безпеки гідроекосистем на ділянках, не охоплених 
моніторинговою мережею, приймались як норма-
тивні за функціональними залежностями.  

Для постів північно-східно схилу Карпатського 
регіону багаторічних спостережень за якістю пове-
рхневих вод визначені: середньобагаторічний пока-
зник КІПЯ реального якісного стану, норма показ-
ника в даному створі за отриманою залежністю, 
відхилення від норми, максимальне спостережене 
значення, мінімальне спостережне значення (табл. 
2).  Для створів багаторічних спостережень з помі-
сячними значеннями отримана швидкість самовід-
новлення якісної складової екологічної безпеки 
гідроекосистем, у більшості випадків значення зна-
ходиться в межах 0,02–0,06 КІПЯ/добу. Аналогічно 
картографічні моделі побудовані за допомогою 
програмного забезпечення MapInfo, CorelDRAW 
X3(рис. 2, 3). 

Картографічна модель швидкості самовіднов-
лення в Прут–Сіретській гідроекосистемі представ-
лена на рис. 2, Дністровської – на рис. 3. 

 
Таблиця 2 – Порівняльна характеристика реального і нормативного стану якісної складової природно-

техногенної безпеки гідроекосистем рр. Прута, Сірету, Дністра в межах Карпатського регіону 

Ріка-пункт 

Середньо 
багато 
річний 
КІПЯ 

Норма 
КІПЯ 

Відхилення 
від норми 

відносне, % 

Максима-
льне спо-
стережне 
значення 

Мінімальне 
спостере-
жене зна-

чення 

Швидкість са-
мовідновлення 

якості, 
КІПЯ/добу 

1 2 3 4 5 6 7 
Прут – м. Яремче 2,09 3,09 32,4 8,04 –1,09 0,071 
Прут – м. Коломия 0,58 1,81 68,1 2,36 –2,27 0,036 
Прут – с. Неполоківці 0,68 0,77 11,8 3,87 –2,54 0,063 
Прут – м. Чернівці 1,20 0,58 0 9,23 0,44 0,030 
Прут – с. Магала –0,22 0,51 143,1 0,86 –0,93 0,031 
Прут – с. Костичани 1,03 0,3 0 1,69 0,56 0,009 
р. Любіжня – м. Делятин 1,17 2,36 50,2 3,11 –1,00 0,03 
р. Сірет – м. Сторожинець 1,26 1,88 33,2 2,81 0,41 0,009 
р. Сірет – с. Порубне 1,49 1,53 2,61 3,48 0,47 0,034 
р. Дністер – м. Самбір 3,89 3,89 0 6,13 2,19 0,039 
р. Дністер – с. Розвадів 1,26 2,27 44,5 4,42 0,77 0,03 
р. Дністер – с. Журавно 1,73 2,09 17,2 2,777 1,067 0,005 
Дністер – вище р. Сівка 0,47 1,87 74,9 1,437 –0,816 0,029 
Дністер – м. Галич 1,04 1,73 39,9 3,016 –0,335 0,056 
Дністер – с. Довге 0,38 1,57 75,8 2,05 –1,149 0,023 
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Рисунок 1– Карта-схема просторового розподілу якісної складової  природно-техногенної безпеки 

 (за значенням комплексного індексу потенціалу якості) гідроекосистем Карпатського регіону 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Дністер – с. Устечко 0,425 1,33 68,0 1,79 –0,99 0,038 
Дністер – м. Заліщики 0,7 1,29 45,7 2,072 –0,116 0,022 
Дністер – с. Митків 1,03 1,23 16,6 2,41 0,45 0,056 
Дністер – м. Хотин 0,79 1,18 33,0 2,088 –0,49 0,059 
Дністер – с. Кормань 1,1 1,18 6,78 3,117 0,18 0,42 
р. Дністер – с. Михалково 1,68 1,68 0 4,99 –0,13 0,058 
р. Дністер – м. Кам’янець-Подільський 0,75 1,18 36,44 4,08 –0,36 0,094 
р. Стрвяж – с. Луки 1,707 2,61 34,6 2,71 1,13 0,009 
р. Тисьмениця – м. Дрогобич –0,558 3,08 118,1 0,11 –1,68 0,028 
р. Стрий – м. Жидачів 3,32 3,32 0 5,34 2,01 0,018 
р. Свіча – с. Гошів 3,15 6,05 47,9 8,11 0,82 0,081 
р. Свіча – с. Межиріччя 2,59 3,88 33,2 7,82 –1,21 0,098 
р. Сівка – с. Войнилів –0,98 2,19 144,7 1,15 –4,11 0,037 
р. Сівка - гирло –1,2 1,91 162,8 0,71 –3,62 0,098 
р. Саджава – м. Долина –9,0 4,38 305 0,14 –43,52 0,285 
р. Лімниця – с. Вістова 2,41 2,88 16,3 6,25 0,5 0,03 
р. Лімниця – с. Шевченкове 2,25 2,25 0 3,16 1,02 0,0075 
р. Луква – с. Бондарів 1,59 3,08 48,4 4,58 –0,4 0,059 
р. Бистриця-Солотвинська – м. Івано-Франківськ 1,08 2,19 50,7 7,06 –0,73 0,196 
р. Бистриця-Солотвинська – с. Драгомирчани 1,19 2,67 55,4 4,1 –0,35 0,125 
р. Бистриця-Солотвинська – с. Скобичівка 2,28 3,58 36,3 9,97 0,35 0,228 
р. Бистриця-Надвірнянська – с. Черніїв 2,17 2,57 15,6 15,59 –1,99 0,354 
р. Бистриця – с. Єзупіль 0,45 1,7 73,5 2,16 –1,51 0,047 
р. Ворона – м. Отинія 0,36 2,67 86,5 1,55 –0,65 0,026 

 
 

 
Рисунок 2 – Картографічна модель швидкості самовідновлення якості в Прут–Сіретській гідроекосистемі 

 
ВИСНОВКИ. Вперше побудовані картографічні 

моделі просторового розподілу якісної складової 
природно-техногенної безпеки окремо для Дніст-
ровської, Прут–Сіретської та Тисянської гідроеко-

систем і в цілому для території Карпатського регіо-
ну. Дістало подальшого розвитку вчення про само-
очищення гідроекосистем.  
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Рисунок 3 – Карта-схема просторового розподілу швидкості самовідновлення  
потенціалу якості гідроекосистеми р. Дністер (КІПЯ/добу) 
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Запропонований для оцінки якісної складової 
природно-техногенної безпеки гідроекосистем 
комплексний індекс потенціалу якості дає можли-
вість оцінити характер і направленість функціону-
вання гідроекосистем та інтенсивність процесів 
самоочищення.  

Виявлена закономірність: чим більш забрудне-
ною є гідроекосистема (до рівня неприйнятної не-
безпеки), тим кращі показники самовідновлення 
вона виявляє. В більшості створів спостереження 
швидкість самовідновлення знаходиться в межах 
0,02–0,06 КІПЯ/добу. Вперше отримані картографі-
чні моделі просторового розподілу показника само-
відновлення якісної складової природно-
техногенної безпеки для Дністровської та Прут-
Сіретської гідроекосистем. 
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CARTOGRAPHIC MODELING QUALITY COMPONENT OF NATURAL-TECHNOGENIC SAFETY 

HYDROEСOSYSTEM CARPATHIAN REGION 
 

L. Arkhipova, Y. Adamenko 
Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas 
ul.Karpatska, 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine. Е–mail: konsevich@ukr.net 
Presents a model mapping the spatial distribution patterns of complex index as a potential indicator of quality com-

ponent of natural technogenic safety hydro ecosystem. Models obtained by separately Tisa, Dniester, Prut, Siret hydro 
ecosystems. To create multi-guarded compound derived indicator speed self-healing quality ingredient environmental 
security topics hydro ecosystems northeast slope of the Carpathian region. Cartographic model constructed by the soft-
ware MapInfo, CorelDraw X3. 

Key words: hydroecosystem, potential quality, spatial patterns. 
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