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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Методика еколого-геологічних досліджень» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія», спеціальності  8.04010302 «Гідрогеологія». 
Дана дисципліна за вибором  студента. 
Викладається у 1 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі 108 год.  
 (3 кредити ECTS) зокрема: лекції – 34 год., лабораторні роботи - 17 год., 
самостійна робота – 57 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 
модульні контрольні роботи.  
Завершується дисципліна іспитом письмово-усній формі. 

Мета навчальної дисципліни «Методика еколого-геологічних досліджень» 
полягає у необхідності формування знань та вмінь щодо оцінки еколого-
геологічних умов територій інтенсивного використання надр.  

Предмет дослідження «Методики еколого-геологічних досліджень» –  
знання про методи еколого-геологічних досліджень на техногенне змінених 
територіях.   

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з двох тем (7 лекцій), другий - також з двох тем (7 
лекцій). Детальніше структура навчальної дисципліни, тематичний план лекцій і 
лабораторних занять викладені в таблиці на стор. 7.      

Після вивчення навчальної дисципліни «Методика еколого-геологічних 
досліджень» студент повинен знати і вміти: 
 Визначити екогеологічний стан навколишнього природного середовища у 

місцях техногенного впливу на ГС; 
 Знати і володіти спеціальними методами еколого-геологічних досліджень;  
 Вміти розглядати екологічні проблеми в комплексі з іншими геологічними 

науками; 
 Знати екологічну обстановку у гірничодобувних регіонах України та 

основні фактори впливу на ГС. 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
Навчальна дисципліна «Методика еколого-геологічних досліджень» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «магістра». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Методика 
еколого-геологічних досліджень» є практичним доповненням до курсу 
«Екогеологія» на другому  курсі магістратури. Включає частини логічної 
структури різних геологічних наук. Найбільший обсяг інформації постачають 
інженерна геологія, геотектоніка, геокріологія, гідрогеологія, геохімія, 
геофізика і геологія корисних копалин. Інші науки геологічного циклу 
відіграють незначну роль.   

Отже, навчальна дисципліна «Методика еколого-геологічних досліджень»  
розглядає важливе коло питань сучасного стану та розвитку екологічних 
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проблем, які необхідно засвоїти студентам другого курсу магістратури для 
подальшого об’єктивного уявлення про практичне застосування набутих знань. 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми  3 – 4. Обов’язковим для заліку є виконання лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 
балів 

Max. – 
30 балів 

Min. – 10 
балів 

Max. – 30 
балів 

Усна відповідь 1 5 1 5 
Виконання практичних робіт 2 10 2 10 
Модульна контрольна робота 1 7 15   
Модульна контрольна робота 2   7 15 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів, не допускаються до заліку і вважаються такими, що не 
виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом на семестр з 
дисципліни «Екологічна геологія». 

  
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

 
 
 
 
При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 – 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 – 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
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 90 – 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За 
національною 

шкалою 
90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1. Оцінка стану природно-техногенних екосистем та 
спеціальні методи  еколого-геологічних досліджень. 
 
Тема 1. Загальні підходи до оцінки природно-техногенних екосистем 
(22 год.) 

Природні і природно-техногенні екосистеми літосфери.  Складові 
асиміляційного потенціалу геологічного середовища. Критерії оцінки стану 
еколого-геологічних умов. 

 
Тема 2 Спеціальні методи  еколого-геологічних досліджень (36 год.) 

Еколого-геологічне картографування,  типи карт і методика їх складання.  
Функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки.  Еколого-геологічне 
моделювання та типи задач, які при ньому вирішуються. Еколого-геологічній 
моніторинг, його складові та рівні. 
 
Змістовий модуль 2. Оцінка стану геологічного середовища у 
гірничодобувних регіонах України. 
 
Тема 3. Фактори впливу на довкілля та екологічні ризики у 
гірничодобувних регіонах (15 год.) 

Фактори впливу на навколишнє природне середовище при видобутку 
корисних копалин. Екологічні ризики і збитки. Науково-методологічні основи 
оцінки екологічних ризиків і збитків при використанні надр. 
 
Тема 4. Екологічній стан гірничодобувних регіонів України (35 год.) 

Донецький вугільний басейн. Криворізький залізорудний басейн. 
Передкарпатський регіон. Центрально-український урановидобувний регіон. 
Регіони видобутку нафти та газу. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 
№ 

лек-
ції 

Назва лекції 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
н.

  

С
ам

. 
ро

бо
та

 Інші 
форми 

контролю 
(бали) 

Змістовий модуль 1. Оцінка стану природно-техногенних екосистем та спеціальні 
методи  еколого-геологічних досліджень.  

Тема 1. Загальні підходи до оцінки природно-техногенних екосистем. 

1 Природні і природно-техногенні екосистеми 
літосфери. 2  4  

2 Складові асиміляційний потенціалу геологічного 
середовища. 2  4  

3 Критерії оцінки стану еколого-геологічних умов. 4 2 4  
Тема 2 Спеціальні методи  еколого-геологічних досліджень. 

4 Еколого-геологічне картографування,  типи карт і 
методика їх складання. 4 2 4  

5 Функціональний аналіз еколого-геологічної 
обстановки 2 2 4  

6 Еколого-геологічне моделювання та типи задач, які 
при ньому вирішуються. 2 2 4  

7 Еколого-геологічній моніторинг, його складові та 
рівні 4 2 2  

Контрольна модульна робота 1. 
Оцінка стану природно-техногенних екосистем та 
спеціальні методи  еколого-геологічних досліджень. 

  2 7-10 

 Всього за змістовий модуль 1 20  10 28  
Змістовий модуль 2. 

Оцінка стану геологічного середовища у гірничодобувних регіонах України. 
Тема 3. Фактори впливу на довкілля та екологічні ризики у гірничодобувних регіонах. 

8 Фактори впливу на навколишнє природне 
середовище при видобутку корисних копалин 2 1 4  

9 
Екологічні ризики і збитки. Науково-методологічні 
основи оцінки екологічних ризиків і збитків при 
використанні надр. 

2 2 4  

Тема 4. Екологічній стан гірничодобувних регіонів України. 
10 Донецький вугільний басейн  2  4  
11 Криворізький залізорудний басейн  2 2 5  
12 Передкарпатський регіон  2  4  
13 Центр.-Укр. урановидобувний регіон 2  4  
14 Регіони видобутку нафти та газу 2 2 2  

Контрольна модульна робота 2. 
Оцінка стану геологічного середовища у гірничодобувних 
регіонах України. 

  2 7-10 

Всього за змістовий модуль 2 14 7 29  
Всього 34 17 57  

Загальний обсяг 108 год, у тому числі: 
Лекцій  - 34 год, 
Лабораторних – 17 год., 
Самостійна робота – 57 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  ОЦІНКА СТАНУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ 
ЕКОСИСТЕМ ТА СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ  ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ 
ЕКОСИСТЕМ (22 год.) 
 
Лекція 1. Природні і природно-техногенні екосистеми літосфери. 
 

Екологічна геологія досліджує еколого-геологічні системи. Виділяють чотири 
типи цих систем: 

природна еколого-геологічна система реальна; 
природна еколого-геологічна система ідеальна; 
природно-техногенного еколого-геологічна система ідеальна; 
природно-техногенного еколого-геологічна система реальна. 
Природну еколого-геологічну систему реальну геолог досліджує при 

проведенні еколого-геологічних досліджень на неосвоєній території, в межах 
якої техногенні зміни еколого-геологічної обстановки практично відсутні. 
Вивчення таких систем надалі може бути використане при прогнозних 
дослідженнях, щодо можливих наслідків природних дій. Вони можуть 
використовуватися також і при вивченні природно-техногенної еколого-
геологічної системи ідеальної, досліджуваної в процесі прогнозування зміни 
еколого-геологічної обстановки під впливом тих або інших видів техногенних (з 
урахуванням можливих природних) впливів в процесі освоєння даної території. 

Природно-техногенна еколого-геологічна система реальна досліджується 
геологом на освоєних територіях і включає в свій склад вже існуючі інженерні 
споруди, а частіше - цілий їх комплекс і несе в собі наслідки і природних, і 
головним чином, техногенних дій. На базі вивчення таких систем, визначається 
їх сучасний стан і розробляються, у разі потреби, методи управління еколого-
геологічним станом з метою його збереження або поліпшення. 

Геоекосистема - генетично єдиний просторово обмежений компонент 
навколишнього природного середовища, що розглядається як геоекологічний 
об'єкт, у межах якого здійснюються природні геологічні процеси і який 
піддається впливу антропогенної діяльності. 

Природними компонентами геологічного середовища є континенти й океани, 
гірські масиви і вулкани, ріки, водойми і підземні води, гірські породи і 
мінерали. На них порізно або спільно впливають природні геологічні процеси й 
антропогенна (техногенна) діяльність.   

Глобальна геоекосистема - це вся Земля в цілому. В якості мегагеоекосистем 
можуть розглядатися геосфери - літосфера, гідросфера, атмосфера. 
Мезогеоекосистемами (міжрегіональними геоекосистемами) є океани, 
континенти, платформи, гірськоскладчасті області (Середиземноморсько-
Гімалайська й ін.). Макрогеоекосистемами (регіональними геоекосистемами) 
можуть бути окраїнні або внутрішні моря, значні річкові системи і т.п. Локальні 
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геоекосистеми - антикліналь, вулкан, льодовик, водойма, родовище і т.п. 
Мікрогеоекосистеми - відособлена гірська порода або мінерал і т.п. 

Природно-антропогенна система - сукупність просторово обмежених, 
пов'язаних матеріальною і функціональною єдністю природних  і штучних 
(антропогенних) об'єктів. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Проробити додатково до лекційного 
і вивчити матеріал на тему «Геоекосистеми України».  
Рекомендована література:  

1. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии. - К., 1995. 
2. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 
3. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 
4. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
5. Коржнев М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Яковлев Є.О. Чинники впливу 

антропогенних змін геологічного середовища України на бiopiзноманіття i 
людину // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2003. -№1. -С. 59-
69. 

6. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

7. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая геология 
Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. -407 с. 

 
Лекція 2.  Складові асиміляційного потенціалу геологічного середовища. 

 
Антропогенний вплив на геологічне середовище може бути спрямованим на 

різні його складові: масив гірських порід, ґрунти, підземні води, газову 
складову, фізичні поля літосфери. Найбільш актуальним для сучасного періоду 
розвитку України є врахування асиміляційних властивостей перших трьох 
складових.  

Вплив діяльності підприємства на довкілля до певної межі може нім 
поглинатися і не наносити йому екологічного збитку. При перевищенні цієї 
межі, що отримала назву асиміляційного потенціалу території, їй вже 
наноситься екологічний збиток, який можна виразити у грошах (економічний 
збиток). Асиміляційній потенціал – здатність  навколишнього природного 
середовища зменшувати екологічний вплив природних і техногенних чинників. 
Загальний об’єм асиміляційного потенціалу території складається із здатності 
атмосфери, гідросфери і верхньої частини літосфери (геологічного середовища) 
витримувати до певної межі як природний, так і антропогенний чи техногенний 
вплив. Асиміляційний потенціал різних територій Украйни є різним у 
залежності від їх геологічної будови і фізико-географічних умов, що 
характеризують уразливість біоценозів, умови життєдіяльності населення в їх 
межах та їх інженерний захист. У кінцевому рахунку наявність таких 
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властивостей навколишнього природного середовища підвищує безпеку 
життєдіяльності населення і дозволяє підприємствам економити на 
природоохоронних витратах. Для геологічного середовища до складових цього 
потенціалу, насамперед, входять: 1 – здатність геологічного середовища 
розсіювати, знешкоджувати або поглинати забруднення, 2 – захищеність від 
забруднення горизонтів підземних вод, 3 – здатність протидіяти розвитку 
небезпечних геологічних процесів; 4 - здатність породного масиву витримувати 
навантаження без його порушення. 

Розсіяння забруднення в природних умовах в атмосфері (або гідросфері) 
пов’язане з його розбавленням чистим повітрям (чистою водою) і зменшенням 
концентрацій забруднюючих речовин до значень ГДК. Внаслідок цього 
забруднення потрапляють до людини і живих організмів у кількостях, що не 
впливають на їх розвиток і стан здоров’я. У геологічному середовищі 
формуються так звані ореоли розсіяння навколо місць зосередження забруднень 
– техногенних аномалій. У цьому випадку розсіяння протікає з різною 
швидкістю у залежності від геологічної будови території та складу і 
властивостей ґрунтів, але досить повільно, порівняно з атмосферою і 
поверхневою гідросферою, і контролюється процесами геохімічної міграції у 
літосфері.  

У окремих випадках у навколишньому природному середовищі 
спостерігається знешкодження забруднень за рахунок їх хімічної взаємодії з 
природними реагентами (мінералами гірських порід, органічної речовиною, 
водою, газами) і розкладення мікроорганізмами. Все залежить від стійкості 
конкретного з’єднання-забруднювача в умовах природного середовища.  

Поглинання чи зв’язування забруднень пов’язане з їх переходом у певних 
природних умовах в нерухому форму, яка уповільнює і може припиняти їх 
геохімічну міграцію, що заважає їх потраплянню спочатку через ґрунти до 
автотрофних, а потім через трофічні ланцюжки до гетеротрофних живих 
організмів. Таке потрапляння можливо з пилом до органів дихання чи зі 
звисами твердих частинок у питній воді. Здатність ґрунтів і кір вивітрювання 
гірських порід зв’язувати забруднення є суттєвім фактором, який перешкоджає 
його територіальному поширенню, що є, безумовно, позитивною властивістю 
геологічного середовища у випадку розвитку надзвичайних екологічних 
ситуацій і катастроф. Наприклад, значна частина радіоактивного цезію у 
Чорнобильської зоні втратила можливість територіального розсіяння з 
поверхневими і ґрунтовими водами за рахунок того, що він був зв’язаний у 
кристалічних комірках глинистих мінералів і польових шпатів при ізоморфному 
заміщенні калію. З іншого боку, ґрунти і гірські породи, у яких зв’язані 
забруднення (особливо радіоактивних елементів), самі можуть бути джерелами 
небезпеки, що обумовлює необхідність введення певних обмежень у їх 
господарському використанні. 

Здатність зв’язувати чи затримувати забруднення водотривами – горизонтами 
порід, які у багатьох випадках складені глинистими мінералами, багато у чому 
обумовлює захист від забруднення підземних вод. 
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Здатність геологічного середовища протидіяти розвитку небезпечних 
геологічних процесів (НПС) обумовлена географічним положенням місцевості, 
ступенем розчленованості рельєфу, захищеністю схилів, геологічним розрізом, 
складом порід, зволоженістю і стійкістю породного масиву та багатьма іншими 
причинами. Разом зі здатністю породного масиву витримувати статичні і 
динамічні навантаження вони визначають інженерно-геологічні умови 
територій і дозволяють економити на витратах на будівництво і інженерний 
захист. Ці властивості НПС багато у чому визначають безпеку життєдіяльності 
населення 

Найбільші порушення породного масиву відбувається при видобутку 
корисних копалин як при їх відкритої, так і підземної розробці. Якщо у 
першому випадку може йти мова про порушення  стійкості породного масиву 
навколо кар’єрів і, частіше за все, зводиться до проблеми обвалів і зсувів порід 
у бортах кар’єрів, то в другому – до просідань, провалів, зсувів та інших 
геодинамічних порушень безпосередньо над підземними гірничими виробками, 
які часто об’єднуються у шахтні поля. 

Відпрацьовані кар’єри піддаються рекультивації шляхом їх засипки 
нетоксичними відходами гірничого виробництва чи створення на їх місці 
водойм і рекреаційних зон. Проблема – що робити з шахтними полями, ще 
далека від вирішення. Ці території практично неможливо пристосувати до 
життєдіяльності населення чи будь-якої господарської діяльності. У другій 
половині минулого століття у Кривбасі цю проблему, навіть, намагались 
вирішити шляхом обрушення відпрацьованих шахтних полів підземними 
ядерними вибухами.  

При розробці твердих корисних копалин підземним способом (будь то 
шахтний спосіб чи підземне вилуговування) у породному масиві на певній 
глибині формуються порожнини, які, якщо їх не закладати, досить часто 
починають «рухатися» вверх – крівля порожнини поступово руйнується, а 
вивільни породи накопичуються на її днищі. При такому «русі» вверх 
порожнина досягає певного глибинного рівня, коли не витримує вже породний 
масив над нею. Він розбивається двома системами тріщин – радіальною і 
концентричною. Починається його просідання, яке може привести до 
формування провалу з розвитком обвалів і зсувів у його бортах. 

Але, до певної межі – певного об’єму порожнини (чи групи порожнин), їх 
згаданих вище «руху» вверх і наступних геодинамічних порушень породного 
масиву не трапляється. Він витримує таке техногенне навантаження. Цю межу 
можна назвати межею стійкості породного масиву. До досягнення цієї межі 
можна економити на закладці виробленого простору, просто її не проводити.  

Коли критичний об’єм підземних порожнин (гірничих виробок) 
перевищений, починається розвиток геодинамічних порушень поверхні 
геологічного середовища.  

Щоб використати наведені закономірності у практичному регулюванні 
гірничої діяльності з метою запобігання її негативного впливу на навколишнє 
природне середовище, треба: 
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1. Проводити оцінку території гірничої діяльності, що планується чи 
проводиться, за величиною критично припустимого об’єму порожнин у 
породному масиві, яка фактично буде характеризувати його асиміляційний 
потенціал.  

3. Заборонити проведення підземних гірничих робіт без закладки 
виробленого простору при перевищенні цього потенціалу. 

4. Ввести плату гірничим підприємствам, пропорційну асиміляційному 
потенціалу породного масиву. 

 Зрозуміло, що оцінка території гірничої діяльності за величиною критичної 
стійкості породного масиву в гірничодобувних регіонах і районах крім 
критично припустимого об’єму порожнин має враховувати також ступень його 
природного (тріщинуватість, карстоутворення та ін.) або техногенного 
порушення внаслідок ведення гірничих робіт. 

Захищеність горизонтів підземних вод є важливою складовою асиміляційного 
потенціалу геологічного середовища. В  Україні ця наукова проблема досить 
змістовно охарактеризована у дослідженнях В.М. Шестопалова, М.С. Огняника, 
В.І. Лялька, та інших.  

Якщо розмірковувати про врахування захищеності підземних вод у 
економічному механізмі використання надр, то, у залежності від її ступеню, як 
за складову асиміляційного потенціалу геологічного середовища, треба брати 
плату. Гірничодобувні компанії, фактично, економлять на витратах по захисту 
горизонтів цих вод.  

Таким чином, асиміляційний потенціал геологічного середовища обов’язково 
треба враховувати при удосконаленні економічного механізму використання 
надр. Для цього потрібні: 

1. Розробка і затвердження методики оцінки асиміляційного потенціалу 
геологічного середовища;  

2. Проведення за такою  методикою робіт з оцінки цього потенціалу на 
територіях використання надр;  

3. Розробка методики визначення диференційованого платежу за 
використання асиміляційного потенціалу геологічного середовища з 
врахуванням його складових – стійкості породного масиву, здатності зв’язувати 
(чи розсіювати) забруднення, захищеності горизонтів підземних вод та ін.. 

Треба провести районування територій країни за цім показником, попередньо 
надав йому чітке визначення, і ввести для підприємств диференційовану плату 
за його використання.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Проробити додатково до лекційного 
тему «Врахування асиміляційного потенціалу геологічного середовища при 
плануванні гірничої діяльності» і сформулювати свої пропозиції яким чином 
можна це зробити на практиці.  
Рекомендована література:  
1. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии. - К., 1995. 

2. Долін В.В. Самоочищення наземних екосистем Українського полісся від 
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радіаційного забруднення: Автореф. дис. д-ра геол. наук. - К., 2004. 
3. Екогеологія України. Навчальний посібник/В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 
4. Екологічна геологія. Підручник/За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ „Київський 

університет. - 2005. - 250 с. 
5. Коржнев М.М. Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у 

зв'язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища//Наук. зап. Київ. 
ун-ту iм. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 129-138. - Т. 3. 

6. Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. - 415 с. 

7. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая геология 
Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. - 407 с. 

 
Лекція 3.  Критерії оцінки стану еколого-геологічних умов. 
 

Тематичні показники оцінки.  Біотичні показники включають специфічні 
індикаційні показники (індикатори), які характеризують властивості і стан 
екосистем: ботанічні, біохімічні, зоологічні і мікробіологічні. Ботанічні критерії 
мають найбільше значення, оскільки вони не тільки чутливі до порушень 
навколишнього середовища, але і найбільш фізиономічні і найкращим чином 
простежують зони екологічного стану за розмірами в просторі і за стадіями 
порушення в часі. Ботанічні показники вельми специфічні, оскільки різні види 
рослин і різні рослинні асоціації в різних географічних умовах мають 
неоднакову чутливість і стійкість до порушуючих дій, і, отже, одні і ті ж  пока-
зники для кваліфікації зон екологічного стану можуть істотно змінюватись. При 
цьому враховуються ознаки негативних змін на різних рівнях: організменному 
(фітопатологічні зміни), популяції (погіршення видового складу і 
фітоценометричних ознак) і екосистемному (співвідношення площі в 
ландшафті).  

Біохімічні показники екологічного порушення засновані на вимірюваннях 
вмісту хімічних речовин в рослинах. Для кваліфікації критичного екологічного 
порушення території використовуються показники зміни співвідношення вмісту 
токсичних і біологічно активних мікроелементів в укосах рослин з пробних 
майданчиків і в рослинних кормах. В лісах розповсюдженим токсикантом, дія 
якого на рослини приводить до незворотних фізіологічних і метаболістичних  
порушень, є диоксид сірки. Негативна дія важких металів на рослини в 
основному пов'язана з їх проникненням в клітинні структури з ґрунтовим 
розчином. В цілому ж аеротехногенний шлях надходження полютантів в 
рослини через їх асиміляційні органи є визначаючим деградацію лісових 
біогеоценозів в умовах впливу викидів гірничо-металургійних підприємств. 
Накопичення металів в асимілюючих органах рослин збільшується із 
збільшенням рівнів забруднення середовища їх зростання. Така закономірність 
характерна тільки для тих металів, які є пріоритетними для складу викидів 
металургійних підприємств. Інші метали (не промислового походження) 
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розподіляються по території рівномірно, і залежності їх акумуляції від зони 
поразки рослинності не знайдено.  

Зоологічні показники порушення тваринного світу можуть розглядатись як на 
ценотичних рівнях (видова різноманітність, просторова і трофічна структури, 
біомаса і продуктивність, енергетика), так і на популяціях (просторова 
структура, чисельність і щільність, поведінка, демографічна і генетична 
структури). 

По зоологічних показниках може бути виділений ряд стадій порушення еко-
систем. Зона ризику виділяється, головним чином, по початковій стадії 
порушення - синатропизації, втраті стадної поведінки, зміні шляхів міграції, 
реакції толерантності. Подальші стадії порушення виділяються також і за 
просторовими, демографічними і генетичними показники. Зона кризи 
характеризується порушенням структури популяції, груп і зграй, звуженням 
ареалу розповсюдження і мешкання, порушенням продуктивного циклу. Зона 
лиха відрізняється зникненням частини ареалу або місця мешкання, масовою 
загибеллю вікових груп, різким зростанням чисельності синантропних і 
нехарактерних видів, інтенсивним зростанням антропозоонозних і зоонозних 
захворювань. Зважаючи на сильну різнорічну мінливість зоологічних 
показників (не менше 25%), деякі з цих критеріїв приводяться на 5-10-річний 
період.   

Оцінюючи розглянуті тематичні показники з позицій екологічної геології, 
необхідно чітко уявляти, що зміни екосистем, які фіксується ними, у ряді 
випадків можуть бути пов'язані не з прямим забрудненням літосфери, а 
обумовлені аеротехногенним шляхом надходження полютантів в рослинність, а 
через неї - в тварин. Отже необхідний додатковий аналіз всіх середовищ геоми 
для оцінки ступеня їх забруднення полютантами і впливу на біоту.  

Ґрунтові показники. Тут вони розглядаються в статусі оцінюючих  критеріїв 
екосистеми, оскільки погіршення властивостей ґрунтів є одним з найсильніших 
чинників формування зон екологічного ризику, кризи або лиха (хоча цей 
критерій за своєю природою відноситься до групи геологічних критеріїв). Перш 
за все, це зниження родючості ґрунтів на великій площі і з великою  швидкістю. 
Ґрунтово-ерозійні показники пов'язані з геологічними процесами, прискореними 
несприятливою господарською діяльністю людини. Ці процеси поширені і в 
природних умовах, але порушення людиною стійкості рослинного і ґрунтового 
покривів (вирубкою лісів, оранням ґрунтів, перевипасом пасовищ і т.п.) 
викликає значне прискорення і розширення площі цих процесів, що і приводить 
до формування зон екологічного ризику, кризи і лиха. Одним з інтегральних 
показників забруднення ґрунту є її фітотоксичність (властивість ґрунту 
пригнічувати зростання і розвиток вищих рослин) і генотоксичність (здатність 
впливати на структурно-функціональне стани ґрунтової біоти).  

Біолого-медичні показники. Показники цього типу охоплюють велику їх 
групу, для яких поки немає систематики, що встояла. В медичній літературі ці 
показники фігурують під назвами медико-демографічні, медико-екологічні, 
медико-геохімічні, медико-біохімічні, гігієнічні, епідеміологічні та ін. 
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В даний час з певною часткою умовності у складі біолого-медичних 
показників оцінки здоров'я населення можна виділити дві групи. Перша з них - 
власне медичні, або, як їх називають самі медики, медико-статистичні і 
медико-демографічні. Вони дають уявлення про просторову приуроченість, 
частоту і характер захворювання населення. Друга група показників - 
біосубстратні (медико-екологічні, медико-геохімічні, медико-біохімічні). Вони 
характеризують вміст ксенобіотиків в субстратах людського організму і 
продуктах його фізіологічної діяльності. При використовуванні медичних 
показників слід враховувати, що захворюваність населення - явище 
багатофакторне і залежне не тільки від якості середовища мешкання, але і від 
соціально-економічних причин. За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров'я, виділяються чотири групи чинників, які впливають на стан здоров'я 
населення з оцінкою у відсотках їх внеску:  

- спосіб життя (екологія соціального середовища) – до 50%, включає 
соціальні і побутові умови, якість і режим харчування, гігієнічну культуру, 
мікроклімат в сім'ї, фізичне виховання та ін.;  

- хімічна екопатологія – до 20%, включає захворювання, пов'язані із 
забрудненням компонентів навколишнього середовища;  

- медичне обслуговування (рівень обслуговування) - 10-20%; 
- спадковість - до 20%. 
З цього виходить, що при аналізі статистичних даних по захворюваності 

населення необхідний критичний підхід до їх оцінки з акцентом на динаміку і 
структуру загальної захворюваності.  

Більш тісно корелюються із забрудненням навколишнього середовища і її 
компонентів наступні медико-демографічні показники:  

- співвідношення пола новонароджених; частота недоношеності, 
природжених вад розвитку дітей, хромосомних хвороб у них; поширеність 
аномалій скелету, анемій, вторинних імунодефіцитів, патології ЛОР-органів; 
частота інфекційних хвороб;  

- частота і характер алергічної патології; розповсюдженість сечокислого 
діатезу, розумового розвитку; поява нових незвичайних хвороб і синдромів;  

- частота і види онкологічних захворювань;  
- число дітей-інвалідів і інвалідів дитинства і ряд інших специфічних 

медичних показників.  
Просторові показники оцінки. Окрім сили дії (навантаження) на 

середовище, для оцінки порушення екосистем велике значення має площа таких 
порушень. Якщо вона невелика, то при рівній глибині дії мала за площею 
порушена система швидше відновиться, ніж велика. Якщо площа порушення 
більша гранично допустимих розмірів, то руйнування середовища практично 
незворотнє і відноситься до рівня катастрофи. Наприклад, вигоряння лісів на 
площі в десятки і сотні гектар практично зворотне, ліси відновлюються - це не 
катастрофа. Однак, якщо площа вигоряння лісів або якої-небудь форми 
техногенного порушення рослинного покриву досягає площі десятків і сотень 
тисяч гектар, за короткий період ці зміни практично незворотні, і подія 
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кваліфікується як катастрофа. Таким чином, розмір катастрофічного 
екологічного порушення достатньо великий і перевищує, виходячи з 
практичного досвіду, площу 10 000-100 000 га залежно від типу рослинності і 
геолого-географічних умов. Чим серйозніше порушення, тим більше 
репрезентативна площа його виявлення. За розміром (в км2) зони екологічного 
порушення ранжируються на ряд просторових ієрархічних рівнів: регіональні -
10 000; обласні - 1000; районні - 100; локальні - 10; ендемічні - 1. 

На екосистемному рівні ботанічні показники зон екологічного порушення 
описуються просторовими характеристиками (відносних і абсолютних площ 
показників і співвідношеннями їх площ). В результаті просторовим критерієм 
зон екологічного порушення служить неоднорідність дестабілізації, наприклад, 
відносна площа земель (в %), вилучених із землекористування в межах 
досліджуваної екосистеми: (в нормальних умовах - менше 5, в зонах 
екологічного ризику - 5-20, кризи - 20-50, лиха – більше 50). Таким чином, 
навіть в нормальних умовах, тобто при стабільному рослинному покриві 
відносна площа порушених земель може досягати 5%, а в зонах екологічного 
лиха перевищує 50%.  

Для кваліфікації зон екологічного ризику, кризи і біди необхідно враховувати 
просторову неоднорідність порушених зон і наявність в них комбінацій площ (в 
%) різного ступеня порушення.  

Динамічні показники оцінки. Динамічні показники виявлення зон 
екологічного порушення визначаються по швидкості наростання несприятливих 
змін природного середовища (швидкості накопичення важких металів, 
швидкості приросту площі рухомих пісків і т.п.). По цьому показнику можна 
виділити чотири класи динамізму рослинного покриву:  

стабільні території із швидкістю змін менше 0,5% площі в рік, схильні лише 
до річної циклічної флуктуації;  

помірно динамічні території із швидкістю зміни до 1-2% площі в рік, повна 
зміна рослинного покриву яких відбувається за 50-100 років і які формують 
слабо виражені тренди; відповідають зонам екологічного ризику; 

середньо  динамічні території із швидкістю змін до 2-3% площі в рік, повна 
зміна рослинного покриву яких відбувається протягом 30-50 років з вираженою 
формою тренда; відповідають зонам екологічної кризи; 

сильно динамічні території із швидкістю змін понад 4% площі в рік, повна 
зміна рослинного покриву яких відбувається менш ніж за 25 років; відповідають 
зонам екологічного лиха. 

Для виявлення швидкості змін рослинного покриву і виключення різнорічних 
коливань при виділенні зон екологічного лиха необхідна достатня тривалість 
спостережень.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Зробить загальну оцінку території 
України за критеріями еколого-геологічних умов, виходячи з її геологічної 
будови, розташування кліматичних зон і ступеня техногенного навантаження, та 
підготуйтеся до дискусії на цю тему.  



17 
 
Рекомендована література:  
1. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття 

екологічної геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 
2. Екогеологія України. Навчальний посібник/В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 
3. Екологічна геологія. Підручник/За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ „Київський 

університет. - 2005. - 250 с. 
4. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного 

середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с 
5. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под ред. 

ВТ. Трофимова. - М., 1997. 
6. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 

«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 
7. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая геология 

Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. -407 с. 
 
Контрольні запитання по темі: 
1. Яка існує ієрархія природних і природно-техногенних екосистем? 
2. Які складові асиміляційного потенціалу геологічного середовища існують? 
3. Поясните що таке динамічні критерії оцінки еколого-геологічних умов. 
 
Тема 2. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ  ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ (22 год.) 
 
Лекція 4.  Еколого-геологічне картографування,  типи карт і методика їх 
складання. 

Еколого-геологічне картографування – це основний метод початкового і 
періодичного дослідження просторового розподілу  різних еколого-геологічних 
умов. Він заснований на раціональному поєднанні окремих прямих або 
непрямих наземних методів точкового або лінійного вивчення параметрів 
еколого-геологічних умов і методів просторової інтерполяції та екстраполяції 
цих даних. При цьому за звичай використовуються також аеро- і 
космофотоматеріали, дані геофізичних і індикаторних робіт. 

Еколого-геологічне картографування як спеціальний метод екологічної 
геології зараз знаходиться на стадії розробки і вдосконалення. З небагатьох 
нормативних документів, що регламентують проведення еколого-геологічних 
досліджень, є "Вимоги до геолого-екологічних досліджень і картографування. 
Масштаби 1:50000-1:25000", розроблені колективом інституту ВСЕГІНГЕО 
(1990), та “Тимчасові вимоги щодо складання карти екологічного стану 
геологічного середовища ...”, розроблені колективом інституту УкрДГРІ (2002). 

Еколого-геологічне картографування є самостійним і новим, специфічним 
видом геологічних робіт для отримання інформації про локальний і 
регіональний стан еколого-геологічних умов геологічного середовища. 
Основними об'єктами досліджень є еколого-геологічні системи - літосферні їх 
елементи - гірські породи, ґрунти, підземні води, геохімічні і геофізичні поля, 
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геодинамічні і інші сучасні процеси, що відбуваються в природних і порушених 
умовах, а також літотехнічні системи, що впливають на стан і параметри 
геологічного середовища, а через них - і на біоту, включаючи людину. 

Дані по параметрах атмосфери і поверхневої гідросфери - об'єктах, що 
вивчаються цілеспрямовано спеціальними організаціями, залучаються у міру 
необхідності і в об'ємах, що дозволяють вирішувати конкретні еколого-
геологічні задачі. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Проробить і вивчити тему «Типи 
еколого-геологічних карт» та надайте їх характеристику.  
Рекомендована література:  

1. Екогеологія України. Навчальний посібник/В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 

2. Екологічна геологія. Підручник/За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ „Київський 
університет. - 2005. - 250 с. 

3. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под ред. 
ВТ. Трофимова. - М., 1997. 

4. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

 
Лекція 5.  Функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки. 

 
Цей метод займає серед спеціальних методів екологічної геології центральне 

місце. Саме його реалізація дозволяє вирішити основну стратегічну задачу - 
провести оцінку сучасного стану еколого-геологічної системи, визначити шляхи 
і способи досягнення стабільного розвитку цієї системи. Методологія цього 
методу базується на принципах, які широко використовуються і в геології, і в 
екології - системному підході, принципі історизму, принципі цілісності об'єкту. 
Це дозволяє реалізувати системний підхід при еколого-геологічних 
дослідженнях і об'єднати, розглянути з єдиних методологічних позицій 
теоретичні розробки і їх практичну реалізацію. 

Проведення функціонального аналізу еколого-геологічної обстановки 
передбачає, за М.Б.Куріновим, виконання наступних операцій: 

- виділення і опис еколого-геологічної обстановки-системи тієї або іншої 
території, що вивчається, виявлення конкретних причинно-наслідкових зв'язків 
між підсистемними елементами, контролюючими еколого-геологічну 
обстановку; 

- проведення оцінки значущості екологічних функцій літосфери і її складових 
для соціуму і біологічних об'єктів; 

- складання просторово-часового прогнозу розвитку даної системи при 
запланованих техногенних і очікуваних природних діях; 

- визначення принципу розвитку, а у разі потреби і шляхів підтримки 
існування еколого-геологічної обстановки-системи. 
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Підкреслимо, що під еколого-геологічною обстановкою-системою 
розуміється система, в якій підсистемні елементи - геологічний компонент 
природного середовища, джерела впливу (природні і техногенні) і екологічна 
мішень (об'єкти біо-, соціо- і навіть техносфери) тісно зв'язані причинно-
наслідковими прямими і зворотними зв'язками. Відмінністю цієї системи є те, 
що її межі визначаються в першу чергу екологічними наслідками, а її 
функціонування припускає трансформацію (природну або техногенну) впливу 
через геологічний компонент природного середовища. 

Метод функціонального аналізу еколого-геологічних систем повинен 
використовуватися на всіх етапах еколого-геологічних досліджень. На перших з 
них він дозволяє визначити необхідний об'єм даних для побудови 
інформаційної моделі еколого-геологічної обстановки - системи, здійснити 
"замовлення" на отримання спеціальної інформації окремими методами 
геологічних наук, спеціальними методами екологічної геології, а також 
методами біологічних, медичних і інших наук. 

Отримана   інформація   вимагає спеціалізованої класифікації, згортання, 
інтерпретації, в результаті яких можуть бути поставлені нові конкретні задачі 
дослідження, а при необхідності - і оперативного застосування корегуючих дій 
системами управління. 

На подальших етапах еколого-геологічних досліджень застосування 
функціонального аналізу еколого-геологічної обстановки обумовлено тим, що 
одноразові остаточні рішення при вирішенні екологічних задач, як правило, 
неможливі. Необхідним є постійний, періодичний аналіз шляхів розвитку 
еколого-геологічних обстановок-систем, дій, що знов виявляються, і 
техногенних, нових причинно-наслідкових зв'язків, що формуються, між 
підсистемними компонентами, аналіз їх впливу на біоту. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Підготуйтесь до дискусії на тему 
«Особливості структури та окремих елементів еколого-геологічних обстановок 
типових території України».  
Рекомендована література:  
1. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття 

екологічної геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 
2. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 
3. Коржнев М.М. Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у 

зв'язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наук. зап. 
Київ. ун-ту iм. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 129-138. - Т. 3. 

4. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая геология 
Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. -407 с. 

 
Лекція 6.  Еколого-геологічне моделювання та типи задач, які при ньому 
вирішуються. 
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Зміст цього методу полягає в створенні моделей стану еколого-геологічної 
системи тієї або іншої території, процесів, які відбуваються в ній і прогнозу 
трансформації її при реальних або можливих змінах геологічного компоненту в 
результаті його взаємодії з джерелами впливу (як природними, так і 
техногенними). Кінцева мета моделювання - прогнозна оцінка наслідків цих дій 
на літосферу і через неї - на біоту. 

Моделювання є методом дослідження практично будь-якого наукового 
напряму. Вимоги до створення при його реалізації коректних моделей є, по суті, 
загальними. В той же час використання моделей в екологічній геології, що 
враховують особливості прояву і зміни екологічних функцій літосфери, 
дозволяє розглядати моделювання як спеціальний метод цієї науки. 

В процесі еколого-геологічного моделювання послідовно розв'язуються, по 
М.Б.Курінову, наступні групи задач: 

- створення моделей стану еколого-геологічної ситуації (системи) тієї або 
іншої території; 

- побудова моделей прогнозу зміни еколого-геологічних умов при планованих 
діях; 

- розробка і вибір оптимальної моделі еколого-геологічної системи, що стійко 
розвивається; 

- корегування постійно діючої моделі (ПДМ) еколого-геологічної системи, що 
стійко розвивається. 

Метод еколого-геологічного моделювання в рівній мірі може бути 
використаний при вивченні еколого-геологічної системи різних типів: 
природних і природно-техногенних, реальних і ідеальних. Він охоплює все 
різноманіття еколого-геологічних умов, забезпечуючи створення моделей їх 
сучасного стану і прогнозу майбутнього стану і може характеризуватися як 
універсальний метод пізнання еколого-геологічних систем. Характерною рисою 
методу є його біо- і антропоцентрічна спрямованість - оцінка дії "неживого" на 
"живе". Отриманий в ході моделювання результат вимагає своєї екологічної і 
соціально-економічної оцінки. Іншими словами, метод моделювання дозволяє 
оцінити або передбачити еколого-геологічну ситуацію території або 
літосферного блоку, що вивчається, але не дає оцінку прямої екологічної 
оптимальності цієї ситуації. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): За літературними даними та з 
власного досвіду надайте характеристику типів моделей, що використовуються 
у науках геологічного циклу.  

 
Рекомендована література:  

1. Богословский В.А., Вахромеев Г.С. Модели воздействия физических и 
геофизических полей на геологическую среду и живые организмы // 
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 2000. - № 
1. - С. 67-71. 

2. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. -К., 
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2004. 
3. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
4. Коржнев М.М., Кошляков О.Є., Яковлев Є.О. та ін. Використання ГІС i ДЗЗ 

при моделюванні надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних з 
геологічним середовищем // Вісн. Київ. ун-ту iм. Т. Шевченка. Сер. Геологія. 
- 2003. - Вип. 26. - С. 52-55. 

5. Солодилов Л.Н. Мониторинг геодинамической обстановки и прогноз 
опасности землетрясений на контролируемой территории: Моніторинг 
небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Тез. IV 
Міжнародної конференції. - К., 2003. - С. 15-16. 

6. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под ред. 
ВТ. Трофимова. - М., 1997. 

 
Лекція 7.  Еколого-геологічній моніторинг, його складові та рівні. 
 

Поняття моніторингу оточуючого середовища вперше було запропоновано 
Р.Менном у 1972 р. на Стокгольмській конференції ООН. Зараз це 
загальноприйнята система, яка розподіляється на декілька підсистем і видів, 
наприклад, моніторинг гідрологічний, морів і океанів, атмосфери, біогеоценозів, 
лісів, тощо. 

Еколого – геологічний моніторинг, або моніторинг геологічного середовища 
– це система режимних спостережень,  оцінки, прогнозу і розробки 
рекомендацій щодо оптимального управління геологічним середовищем, або 
його частиною, яка виконується за попередньою програмою з метою 
забезпечення оптимальних екологічних умов для людини і біоти. 

Виділяється декілька видів моніторингу геологічного середовища, зокрема: 
гідрогеологічний, геофізичний, сейсмічний, інженерно – геологічний, 
геохімічний, геокринологічний, ґрунтів і нарешті, комплексний, який охоплює 
всі перелічені вище види моніторингу, або мотивовану більшість з них. За 
масштабом охоплювання і детальністю вивчення території виділяється 
об’єктовий, локальний, регіональний, державний і глобальний моніторинг.  

За службовою приналежністю виділяється державний, відомчий, об’єктовий 
моніторинги. Основна мета моніторингу – забезпечення можливості контролю і 
управління станом геологічного середовища як складової природно–техногенної 
системи, або, в окремих випадках, як природної компоненти оточуючого 
середовища, що можливо потребує (зараз, або в майбутньому) окремих 
елементів управління. 

Моніторинг можна розглядати як систему  процедур, які групуються в цикли: 
спостережень (С1), оцінки стану середовища за результатом спостережень (О1), 
прогнозу змін середовища (П1), розробки рекомендацій  за результатами 
прогнозу щодо управлінських рішень (Р1). Далі ці рекомендації передаються для 
реалізації управління (У1), у відповідні установи. Потім спостереження 
поповнюються новими даними з урахуванням наслідків управляння і процедури 
повторюються  на нових циклах – С2, О2, П2, Р2, У2, С2, О3, П3, Р3, У3 . 
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Важливою умовою виконання моніторингу є система виробничих робіт, яка 
ґрунтується на виробничій базі моніторингу. 

В її складі знаходяться всі види попередніх і проміжних зйомочних робіт 
територій, які підлягають моніторингу, системи спостережень свердловин, 
шурфів, реперів, лізиметрів, дослідних майданчиків тощо. Крім того у 
виробничу базу моніторингу входять будь–яке моделювання геологічного 
середовища, його елементів і природно–техногенних систем (натурне, 
імітаційне, математичне).  

Обов’язковою умовою виконання моніторингу повинна бути наявність 
системи науково–методичних розробок. Розробка, придбання і адаптація 
комплексу методик, що потрібні при плануванні, організації  і роботі 
моніторингу, при проведенні спостережень, при аналізі і оцінці результатів 
досліджень і, нарешті, при прогнозуванні і розробці рекомендацій для 
управлінських рішень – все це входить в систему науково–методичних 
розробок. Методичне забезпечення моніторингу складається фахівцями 
геологічного і суміжних профілів, які мають відповідну екологічну підготовку і 
досвід роботи. 

Важливим елементом структури моніторингу є також система технічного 
забезпечення. До неї належать: апаратура для спостережень (датчики, 
індикатори, прилади), технічні засоби для виконання польових зйомочних і 
рекогносцирувальних робіт (бурові установки, пересувні лабораторії і 
геофізичні станції, прилади для польових випробувань), автотранспорт, 
комп’ютери, засоби зв’язку, оргтехніка. 

Основою системи будь–якого моніторингу є мережа спостережень. Саме вона 
забезпечує рівномірний, або цільовий збір інформації про середовище в цілому і 
його окремі елементи. 

В залежності від призначення моніторингу геологічного середовища 
використовуються такі основні групи спостережень і досліджень. 

Інвентаризаційні спостереження (дослідження) проводяться для початкової 
або періодичної оцінки стану і змін геологічного середовища. Виконуються 
вони рідко, базуються на досить коштовних  методах досліджень. Коли йдеться 
про великі за площею території, то важливим видом таких досліджень може 
бути еколого – геологічна зйомка, яка в залежності від стану, тенденції і 
важливості території може проводитись 1 раз в 20 – 80 років. В будь–яких 
випадках інвентаризаційні спостереження виконуються суттєво рідше ніж 
звичайні. Їми охоплюються  елементи геологічного середовища з низькою 
швидкістю змін природного чи техногенного характеру. 

Інвентаризаційні спостереження періодично виконуються також в межах 
заповідників для отримання фонових оцінок змін екологічного середовища. 

Ретроспективні спостереження направлені на аналіз стану і тенденцій змін 
геологічного середовища в минулому з метою попередньої оцінки можливих 
змін в майбутньому. 

Режимні стаціонарні спостереження  виконуються на спостережних 
ділянках (полігонах), постах і пунктах з метою виявлення закономірностей 
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процесів. Вони націлені на вивчення циклічних коливань процесів з різною 
частотою (добовою, декадною, місячною, сезонною, річною, багаторічною 
тощо). 

Виконання режимних спостережень націлено на рішення прогнозних задач, 
пов’язаних з виявленням напрямку і інтенсивності розвитку процесів і явищ. 

Режимні спостереження як частину цільового моніторингу виконують на 
різних стадіях інженерних вишукувань при проектуванні будівництва. При 
цьому, основний об’єм режимних спостережень виконується на стадії детальних 
досліджень. Зрозуміло, що як елемент моніторингових досліджень, він 
доповнюється іншими видами моніторингу. 

Методичні спостереження націлені на вдосконалення методів і конкретних 
методик моніторингу, або на корегування програми виконання моніторингу. 

Слід відзначити що моніторинг може бути розділений на виробничий і 
науковий. Виробничий моніторинг виконується виробничими організаціями для 
вирішення конкретних прикладних завдань. Науковий моніторинг виконується 
для отримання принципово нових знань щодо процесів і явищ, які теж можуть 
бути новими для досліджень. Їх пізнання потребує розробки спеціальних 
програм, методів і методик досліджень, які апробуються на спеціальних науково 
– дослідницьких полігонах. Отже науковий моніторинг характеризується більш 
високим рівнем наукових досліджень ніж методичний моніторинг. 

В залежності від ступеня комплексності і направленості моніторингу 
виділяють спостереження за наступними елементами геологічного середовища: 
 склад, стан, властивості і зміни ґрунтів, гірських порід, техногенних ґрунтів; 
 режим, динаміка і геохімія підземних вод; 
 екзогенні і ендогенні геологічні процеси (карст, суфозія, зсуви, обвали, 

землетруси, тощо); 
 інженерно – геологічні властивості і явища; 
 рельєф (техногенні порушення, розчленування, динаміка змін, тощо); 
 процеси взаємодії інженерних споруд і геологічного середовища (усадки 

ґрунтів, стан і зокрема цілісність фундаментів, витоки техногенних вод, 
тощо). 

Зокрема відбір проб чи вимірювання показників відбуваються в фіксованих 
пунктах. Планування системи пунктів спостереження виконується з 
урахуванням характеру просторової неоднорідності показників геологічного 
середовища, або його окремих елементів, а також джерел і можливих напрямків 
техногенного впливу. Попередній аналіз неоднорідності геологічного 
середовища повинен проводитися з урахуванням можливих шляхів міграції 
забруднень (атмосферного, наземного, підземного з підземними водами). Дуже 
важливим є виявлення можливих аномальних шляхів міграції забруднень 
(западин, тальвегів, балок, ярів, тощо) Отже, планування спостережної мережі 
моніторингу потребує попередніх досліджень території, її картографування, 
типізації і районування по умовам виникнення і розвитку тих чи інших 
геологічних і, зокрема, міграційних процесів, а також природних і техногенних 
факторів, які впливають на зміни еколого – геологічних умов. 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.): Проробить і вивчити питання 
«Організація моніторингу за забрудненням геологічного середовища».  
 
Рекомендована література:  

1. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. -К., 
2004. 

2. Екогеологія України. Навчальний посібник/В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 

3. Коржнев М.М., Шестопалов В.М., Яковлев Є.О. Організація моніторингу при 
екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України // Bісн. Київ. ун-ту 
iм. Т. Шевченка. Сер. Геологія. - 2003. - Вип. 26. - С. 50-52. 

4. Методи геоекологічних досліджень: Навч. посібник/За ред. М.Д. 
Гродзинського, П.Г. Шищенка. - К.,1999. 

5. Перельман А.И., Касимов Б.С. Геохимия ландшафта: Учеб. пособие.-М., 1999. 
6. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного 

середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с 
7. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под ред. 

ВТ. Трофимова. - М., 1997. 
 
Контрольні запитання до теми: 

1. На які категорії і типи розділяють геоекосистеми? 
2. Яку роль відігріває асиміляційний потенціал довкілля при виробничій 

діяльності? 
3. Що таке природний захист підземних вод і від чого він залежить? 
4. За рахунок чого може знижуватись забруднення природним шляхом? 

 
Типові питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. У чому полягає ієрархія природних і природно-техногенних геоекосистем? 
2. Дайте визначення асиміляційного потенціалу геологічного середовища. Із 

чого він складається? 
3. У чому полягає функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки? 
4. Назвіть типи задач,  які вирішуються при еколого-геологічному 

моделюванні.  
5. Охарактеризуйте складові та рівні еколого-геологічного моніторингу.   
 
Список рекомендованої літератури до модуля: 

8. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии. - К., 1995. 
9. Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття 

екологічної геології. Навчальний посібник. - Київ, 2008. – 12 с. 
10. Богословский В.А., Вахромеев Г.С. Модели воздействия физических и 

геофизических полей на геологическую среду и живые организмы // 
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 2000. - № 
1. - С. 67-71. 
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11. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 
12. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. -К., 

2004. 
13. Долін В.В. Самоочищення наземних екосистем Українського полісся від 

радіаційного забруднення: Автореф. дис. д-ра геол. наук. - К., 2004. 
14. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 
15. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 

„Київський університет. - 2005. - 250 с. 
16. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є. Просторовий аналіз та 

моделювання у ГІС: Навч. посібник/ За ред. Д.М. Гродзинського. - К., 2003. 
17. Коржнев М.М. Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у 

зв'язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наук. зап. 
Київ. ун-ту iм. Т. Шевченка. - К., 2004. - С. 129-138. - Т. 3. 

18. Коржнев М.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Яковлев Є.О. Чинники впливу 
антропогенних змін геологічного середовища України на бiopiзноманіття i 
людину // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2003. -№1. -С. 59-
69. 

19. Коржнев М.М., Шестопалов В.М., Яковлев Є.О. Організація моніторингу при 
екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України // Bісн. Київ. ун-ту 
iм. Т. Шевченка. Сер. Геологія. - 2003. - Вип. 26. - С. 50-52. 

20. Коржнев М.М., Кошляков О.Є., Яковлев Є.О. та ін. Використання ГІС i ДЗЗ 
при моделюванні надзвичайних екологічних ситуацій, пов'язаних з 
геологічним середовищем // Вісн. Київ. ун-ту iм. Т. Шевченка. Сер. Геологія. 
- 2003. - Вип. 26. - С. 52-55. 

21. Методи геоекологічних досліджень: Навч. посібник / За ред. М.Д. 
Гродзинського, П.Г. Шищенка. - К.,1999. 

22. Перельман А.И., Касимов Б.С. Геохимия ландшафта: Учеб. пособие.-М., 1999. 
23. Рудько Г.И., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного 

середовища. - Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 260 с 
24. Солодилов Л.Н. Мониторинг геодинамической обстановки и прогноз 

опасности землетрясений на контролируемой территории: Моніторинг 
небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Тез. IV 
Міжнародної конференції. - К., 2003. - С. 15-16. 

25. Трофимов В. Т. и др. Теория и методология экологической геологии / Под ред. 
ВТ. Трофимова. - М., 1997. 

26. Трофимов В.Т.,  Зилинг Д.Г. Экологическая геология. Учебник. - М.: ЗАО 
«Геоинформмарк», 2002. -415 с. 

27. Шнюков Е.Ф., Шестопалов В.М. Яковлев Е.А. и др. Экологическая геология 
Украины. Справочное пособие. - К: Наукова думка, 1993. -407 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОЦІНКА СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО 
СЕРЕДОВИЩА У ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. 
 
Тема 3. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ 
У ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНАХ (8 год.) 
 
Лекція 8.  Фактори впливу на навколишнє природне середовище при 
видобутку корисних копалин. 
 

Експлуатація родовищ корисних копалин практично не можлива без 
негативного впливу на довкілля. Передусім тому, що відбувається вилучення 
природних ресурсів з біосфери і залучення їх у економічну систему. В тій чи 
інший мірі зміні відбуваються в усіх його складових: геологічному і водному 
середовищах, атмосферному повітрі, тваринному і рослинному світі. 
Відбувається системне втручання, коли загрози (небезпека), яка виникає в 
одному середовищі реалізується в іншому. Виникає ситуація, яку Б.Коммонер 
сформулював як «Усе пов’язано з усім».  

Успадкований з часів СРСР спосіб видобутку вугільної, залізорудної та іншої 
мінеральної сировини з повним обваленням розкривних порід в еколого-
геологічному відношенні збільшує  ентропію надр і кількість зруйнованих 
рівноважних природних зв’язків у геологічному  середовищі, що погіршує 
безпеку життєдіяльності населення у гірничовидобувних регіонах (Донбас, 
Кривбас, Прикарпаття, Придніпров’я). 

Повітря і поверхневі води є головними системами міграції забруднення. 
Депонентами забруднення являються складові геологічного середовища: ґрунти, 
ґрунтові води (і загалом підземні води), гірські породи, яки самі стають 
джерелами вторинного забруднення. Геологічне середовище є геохімічною 
основою життя. 

Прісні підземні води  зони активного водообміну є головним джерелом 
захищених питно-господарських водних ресурсів. Хімічні елементи ґрунтів і 
порід спочатку засвоюються рослинами і тваринами, а потім через трофічні 
ланцюжки потрапляють до організму людини. Першім геохімічним бар’єром є 
ґрунти. Вони акумулюють більшість газопилових забруднень повітря, яке в 
подальшому може мігрувати з поверхневими і ґрунтовими водами. Забруднення 
геологічного середовища відбувається не тільки в місцях видобутку та 
переробки корисних копалин. Воно спостерігається в промислово-міських 
агломераціях, пов’язане з веденням сільського господарства, військовою 
діяльністю. 

Існуючи види розробки родовищ корисних копалин суттєво відрізняються 
характером екологічних загроз для населення та впливом на навколишнє 
природне середовище.  

Відкрита розробка. В процесі розробки родовищ твердих корисних копалин 
відкритим (кар’єрним) способом головні загрози виникають унаслідок втрати 
значних площ родючих земель для розміщення кар’єрів та відходів 
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виробництва. Крім того, може порушуватися рівноважний стан великих 
породних масивів з розвитком і активізацією небезпечних геологічних процесів 
(зсувів, карсту та ін.) та зниженням рівнів підземних вод і осушенням значних 
територій, що погіршує умови сільськогосподарського виробництва.  

Розробка розсипних родовищ  не приводить до незворотних порушень 
навколишнього природного середовища. Хоча відкритий метод розробки 
розсипних родовищ корисних копалин и супроводжується перетворенням 
ландшафтів, зміною гідрологічних і гідрогеологічних умов територій та 
негативним впливом на біоценози, після відпрацювання родовищ таки території 
можна привести у нормальний стан за відносно невеликий проміжок часу і 
відносно з невеликими витратами. Тим більш, що реабілітація територій 
входить обов’язковою складовою проектів розробки таких родовищ і має 
здійснюватися самими гірничовудобувними підприємствами. 

Підземна розробка. Розробка родовищ твердих корисних копалин підземним 
способом супроводжується вилученням великих обсягів порід та підземних вод, 
що призводить до розвитку найбільшого комплексу небезпечних природних і 
техногенних явищ. Основними серед них є порушення рівноваги значних 
об’ємів порід, зниження рівнів і погіршення якості підземних та поверхневих 
вод, просідання поверхні, вилучення земель під розміщення твердих та рідких 
відходів, забруднення ґрунтів та повітря, викиди небезпечних газів. У процесі 
гірничодобувних робіт під екологічний ризик підпадають промислово-житлові 
об’єкти та населення поблизу гірничих відводів підприємств. 

Найбільші загрози для населення виникають разі закриття гірничодобувних 
підприємств у зв’язку з затопленням гірничих виробок та підвищенням рівня 
підземних вод за межами гірничих відводів, додатковим просіданням поверхні, 
посиленням міграції  забруднених мінералізованих вод та небезпечних газів, що 
пов’язано з порушенням водотривких шарів. При цьому у зону активного 
водообміну можуть потрапляти поверхневі осередки забруднення, які здатні 
активно рухатися і поширювати зону екологічного ризику. Практичним 
наслідком цього може бути виведення з ладу поверхневих і підземних систем 
питного водопостачання, підтоплення та руйнування житлових і промислових 
об’єктів і комунікацій (у тому числі екологічно небезпечних – 
нафтогазопродуктопроводів, хімічних підприємств тощо), ускладнення умов 
сільськогосподарської діяльності. Некерований розвиток цих процесів, які 
здебільшого носять незворотний характер,  наприклад у Донбасі, може 
призвести до екологічної катастрофи, наслідки якої  матимуть надзвичайно 
довготерміновий характер.  

Натомість підземна розробка не потребує великого обсягу вилучення земель 
під розміщення твердих та рідких відходів. Набагато меншими у порівнянні із 
відкритим видобутком є забруднення ґрунтів та повітря, викидами пилу й 
небезпечних газів.  

Свердловинний метод розробки. Розробка родовищ рідких корисних 
копалин (нафти, газу, конденсату, промислових термальних та мінеральних вод) 
становить незначну екологічну загрозу для населення. Водночас істотно 
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екологічно небезпечним є старі нафтогазодобувні регіони внаслідок порушення 
природної ізоляції покладів вуглеводнів численними свердловинами та 
надходження по них нафти, газу і токсичних сполук у підземні і поверхневі 
водні об’єкти та ґрунти. Крім того відмічається накопичення 
вибухонебезпечних газів у підземних комунікаціях та підвальних приміщеннях.  

Значні екологічні загрози виникають при розробці родовищ вуглеводневої 
сировини на шельфі та у глибоководній частині морів. На бурових платформах і 
при транспортуванні нафти періодично відбуваються аварії і катастрофи, які 
можуть наносити велику шкоду морським екосистемам.   

Розробка методом підземного вилуговування Родовища корисних копалин 
розробляють методом підземного вилуговування, наприклад, так вівся 
видобуток солей і сірки у Прикарпатті. При цьому екологічні загрози 
виникають, з одного боку, у зв’язку з можливістю порушення ізолювальних 
водотривких шарів та попадання забруднювачів у підземні і поверхневі водні 
об’єкти, а з іншого  –  внаслідок порушенням хімічної рівноваги у гірському 
масиві з розвитком карстових, суфозійних та інших небезпечних процесів. 

З іншого боку, все залежить від того, які геологічні умови існують у районі 
розробки родовищ методом підземного вилуговування. Наприклад, при 
розробці таким методом окремих родовищ уранових руд на Українському щиті 
таких проблем не виникає. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): Більш детально вивчить 
характеристика впливу на геологічне середовище, біоту і людину одного з типів 
розробки твердих корисних копалин за вибором і підготуйте коротку доповідь.  
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Лекція 9.  Екологічні ризики і збитки. Науково-методологічні основи 
оцінки екологічних ризиків і збитків при використанні надр. 

 
Всі природні процеси і явища, пов’язані з геологічним середовищем, та 

негативні зміни цього середовища внаслідок антропогенного впливу в 
екологічній геології розглядаються, насамперед, з точки зору їх небезпеки для 
людини і природних екосистем. У відповідності з цим слід розрізняти наступні 
поняття:  

екологічна небезпека –  викликана природними чи антропогенними 
чинниками,  наближена у часі реальна загроза життєдіяльності населення та 
інтенсивних змін стану довкілля на великих площах із значними матеріальними 
та соціальними збитками; 

екологічна безпека –  стан захищеності довкілля  (збереження  рівноваги 
природних екосистем) та умов життєдіяльності людей від реальних або  
потенційних загроз небезпечних впливів природних або антропогенних 
чинників. 

У сучасному суспільстві будь-яка країна намагається побудувати свою 
систему екологічної безпеки в залежності від того, які екологічні загрози та 
ризики  природного і техногенного характеру існують на її території.  

Ризик – це ймовірність виникнення тієї чи іншої події, що спричинена 
впливом зовнішніх чинників та діяльністю людини і призводить до негативних 
наслідків для держави, суспільства, для окремого індивіда.  

Вважається, що об’єктивне існування ризику зумовлене імовірнісним 
характером багатьох природних, соціальних і технологічних процесів. На 
понятті ризику базується методологія дослідження і оцінки небезпеки.  

Поняття “небезпека” і “ризик” відносяться, відповідно, до можливих дій 
впливу небезпеки, які безпосередньо не залежать від об`єкта і від його реакції. 
Ризик виникає тільки в області перетину небезпеки з об`єктом і не  існує без 
них. Звідси випливає те, що небезпека - це процес, властивість або стан 
природи, суспільства чи техніки, які визначають загрозу для життя або 
благополуччя людей, об`єктів господарства чи навколишнього природного 
середовища, а ризик – ймовірнісна міра небезпеки.  

Таким чином, ризик – міра кількісного визначення небезпеки. Вона 
характеризує векторну (тобто багатокомпонентну) величину, розраховану у 
більшості випадків за допомогою статистичних даних або імітаційних моделей, 
яка містить такі кількісні показники: 

- величина збитків від дії того чи іншого небезпечного фактора; 
- ймовірність виникнення (частота виникнення) небезпечного фактора, що 

розглядається; 
- невизначеність у величинах як збитку, так і ймовірності. 
Збиток – фактичні і можливі економічні та соціальні втрати у результаті 

будь-яких подій, явищ, дій.  
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Природа не визначає ризиків для себе. Виникнення усіх катастрофічних (з 
точки зору людини) природних явищ, які б наслідки вони не мали для біосфери 
–  все це змінюється природним шляхом. Катастрофи по відношенню до біоти в 
цілому слід розглядати як механізми корекції розвитку, або так званій 
біфуркації. Щодо їх впливу на окремі види, то для них це дійсно катастрофи, які 
можуть призвести до їх повного вимирання. Водночас людина надто потерпає і 
від катастрофічних природних явищ, і від наслідків власної техногенної 
діяльності, яка, в свою чергу, завдає збитків навколишньому природному 
середовищу, що з часом негативно впливає на ту ж саму людину. Якщо мова 
йде про ризик для людини, необхідно виокремити: ризик безпосередній чи 
опосередкований негативними змінами у навколишньому середовищі; ризик 
смерті, втрати здоров’я, зникнення або пригніченого існування певних видів 
організмів тощо; ризик, пов’язаний з небезпечними природними явищами, 
потенційно небезпечним об’єктом і т. д.  

В самій структурі ризиків слід виділити три групи: природні, техногенні і 
соціальні. Існує ще поняття фонового природного ризику. 

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  Зробить спробу  ранжирування  за 
значущістю ризиків забруднення підземних вод питного водопостачання, 
збитків від них та заходів по їх мінімізації. 
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ґрунтовими водами територій міст та селищ міського типу: Матеріали Другої 
науково-практичної конференції 28-31 жовтня 2003 р. - К., 2003.-С. 19-20. 

 
Контрольні питання до теми: 

1. У чому вимірюється ризик? 
2. Що таке екологічний ризик? Розтлумачте. 
3. Як пов’язаний з екологічним ризиком збиток? 
4. Як оцінюють сумарний екологічний ризик території? 

 
 
Тема 4. ЕКОЛОГІЧНІЙ СТАН ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ (17 год.) 
 
Лекція 10.  Донецький вугільний басейн. 
 

Гірничодобувний регіон Донбасу (Донецький кам’яновугільний басейн) разом з 
Західно-Донецьким кам’яновугільним районом охоплює площу до 15000 км2 у 
межах трьох областей – Луганської, Донецької, Дніпропетровської – і формує 
одну із найбільших техногенно-геологічних систем. Висока концентрація 
гірничих, перероблюючих і інших підприємств обумовлює значні порушення 
геологічного середовища і їх визначальний вплив на погіршення екологічних 
умов регіону. За час історичного розвитку Донбасу було збудовано біля 970 
шахт, із яких зараз експлуатуються біля 217 з максимальною глибиною до 1350 
м. 

Основними факторами техногенних змін довкілля є:  
 хімічне забруднення ландшафтів;  
 значне зниження рівнів підземних вод, підробка поверхневих водоймищ;  
 скидання у річкову систему високомінералізованих агресивних шахтних вод;  
 прискорення екзогенних геологічних процесів (зсуви, карст, підтоплення), 

розвиток просідань денної поверхні з ускладненням інженерно-геологічного 
стану житлових і промислових об`єктів; 

 зниження інженерно-сейсмологічної стійкості породних масивів під впливом 
зростання рухомості порід в зонах їх підробки гірничими виробками, прояві 
гідромеханічних поштовхів, та інше; 

 створення великої кількості териконів, які є також джерелом забруднення 
водних ресурсів і ґрунтів; 

 вихід з ладу водозаборів підземних вод у зв`язку з погіршенням умов їх 
формування та якості. 

Найбільш динамічні зміни геологічного середовища Донбасу пов`язані з 
значними притоками підземних вод в гірничі виробки, загальний обсяг яких 
складає біля 25,0 м3/сек при природних ресурсах біля 12,0 м3/сек, що свідчить 
про активне дренування поверхневих водних джерел і гідравлічний 
взаємозв`язок шахт між собою. При середній солоності вод біля 3,6 г/дм3 це 
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обумовлює солевинос на рівні 2,7 млн. т/ рік, що суттєво забруднює поверхневі 
водні ресурси. 

На активізацію техногенних змін довкілля Донбасу впливають підробки 
гірничими виробками 129 річок і балок та 26 водосховищ (>683 випадків), а 
також суцільні просідання денної поверхні на площі до 8000 км2, у зоні впливу 
яких знаходиться до 1000 різних об`єктів (витрати на їх ремонт за даними 1982 
р. перевищували 20,0 млн. крб.). 

Суттєве ускладнення процесу закриття шахт спричиняє наявність 117 раніш 
затоплених і 130 напівзатоплених шахт, гідравлічно пов`язаних з діючими. За 
існуючою оцінкою, загальний обсяг гірничих виробок цих шахт сягає 1,3 км3 і 
вміщує до 0,6 км3 води, що може значною мірою прискорити регіональний 
підйом рівнів підземних вод і підвищити водопритоки в діючі шахти. 

Відновлення історичної поверхні підземних вод при закритті і затопленні 
шахт є головним фактором формування нового екологічного стану геологічного 
середовища і довкілля в цілому. Площі підйому рівнів підземних вод в 5-10 разів 
і більш перевищують площі гірничих робіт, що обумовлює значну динаміку 
переформування еколого-гідрогеологічних  умов регіону. Суттєвими 
екологічними наслідками цього процесу є розвиток наступних процесів: 1 – 
підтоплення і затоплення значних територій, у тому числі промислово-міських 
агломерацій; 2 – зниження міцності порід, додаткові зрушення підроблених 
порідних масивів, прояв гідромеханічних поштовхів; 3 – ускладнення гірничо-
геологічних умов на діючих шахтах внаслідок зростання водопритоків, 
надходжень газу, деформаційних явищ у породному масиві; 4 – прискорення 
міграції забруднень в зонах підтоплення і затоплення з подальшим збільшенням 
ризику погіршення умов експлуатації поверхневих і підземних водозаборів; 5 – 
зниження інженерно-сейсмологічної стійкості породних масивів і окремих 
геологічних структур, можливість техногенної активізації локальної сейсмічної 
активності. 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  Додатково вивчить тему 
«Забруднення повітря і підземних вод  від териконів» та дайте відповідь на 
питання: чому горять терикони. 

Рекомендована література:  
1. Временная типовая методика определения экономической эффективности 

осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического 
ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей 
среды. Одобрена постановлением Госплана СССР, Госстроя СССР и 
Президиума Академии наук СССР от 21 октября 1983 г. № 254/284/134. - М., 
1983. 

2. Довгий С.О., Євдощук М.І., Коржнев М.М. та ін.  Енергетично-ресурсна 
складова розвитку України. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 264 с.  

3. Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М. та ін. Реструктуризація 
Мінерально-сировинної бази Украйни та її інформаційне забезпечення. – К.: 
Наукова думка, 2008. – 347 с.   
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4. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 

5. Екологічна геологія. Підручник \ За ред. Коржнева М.М. - К.: ВПЦ 
„Київський університет. - 2005. - 250 с. 

6. Коржнев М.М. Еколого-економічні проблеми розвитку мінерально-
сировинного комплексу України // Геолог України. - № 2. - 2003. - С. 19-23. 

 
Лекція 11.  Криворізький залізорудний басейн. 
 

Криворізький залізорудний гірничодобувний регіон‚ де  видобуток залізної 
руди проводиться на 10 кар‘єрах глибиною до 300 м і 23 шахтах (включаючи і 
допоміжні) з максимальною глибиною до 1125 м, характеризується критичним 
станом довкілля. Загальна площа гірничого відводу сягає 700 км2 ‚ а гірничих 
робіт – 360 км2. Регіональна порушеність порідного масиву з розвитком 
техногенної тріщинуватості та підвищенням проникненості сприяє формуванню 
значних водопритоків (до 45 – 50,0 млн. м3/ рік)‚ при цьому до 70% їх обсягу 
надходить з техногенних водоймищ та місцевої річкової мережі. 

Наявність слабопроникних покривних порід та розташування значної 
кількості шламосховищ загальною площею 71,0  км2 з обсягом 1,4 км3 відходів 
обумовило розвиток підтоплення на площі  до 500 км2 зі суттєвим ускладненням 
стану промислових і житлових агломерацій‚ дамб хвостосховищ і ін. Крім того‚ 
активна інфільтрація техногенних і природних вод в гірничі виробки сприяє 
активному вилуговуванню розчинних солей‚ підвищенню загальної 
мінералізації до 20 г/ дм3 і більше при загальному солевиносі в річкову мережу 
180 тис. тон/ рік (17% від загального надходження з шахтними водами). 

Головним фактором впливу часткового або повного затоплення шахт 
Кривбасу‚ де значна частина порід має високу геомеханічну стійкість‚ буде 
підсилення регіонального підтоплення з розвитком деформацій підвалин 
інженерних об‘єктів та посиленням впливу небезпечних екзогенних геологічних 
процесів (карсту‚ суфозії‚ зсувів та ін.). 

У результаті розробки родовищ копалин у сферу людської діяльності були 
залучені різноманітні хімічних сполуки та елементи, виникли різні побічні 
явища, утворилися специфічні техногенні геологічні об’єкти  –  кар’єри, 
відвали, шламосховища, зони зсуву й провалля, депресійні воронки, порожнечі 
у надрах та інші неприродні аномалії геологічного середовища, які мають 
розміри від сотень метрів до кількох кілометрів.  

Гірничі роботи істотно змінили природний рельєф. Ланцюг кар’єрів і відвалів 
простягається з півночі на південь більш ніж на 140 км, облямовує залізорудне 
родовище. У межах Криворізького басейну находиться 9 діючих кар’єрів, що 
розробляють родовища залізистих кварцитів. Площа, одного кар’єру становить 
2–8, у середньому – 4 км2. Глибина більшості з них уже перевищує 300 м. 
Глибина кар’єру № 1 Новокриворізького гірничозбагачувального комбінату 
(НКГЗК) на час його закриття упритул підійшла до позначки 400 м. Проектна 
глибина деяких із них  550–700 м. 
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Крім того, між кар’єрами-гігантами розташовані відпрацьовані кар’єри, де 
раніше добували багаті руди. Розміри їх значно менші. Площа таких кар’єрів 
здебільшого становить від 0,1 до 0,6 км2, глибина – до 100 м. Іноді кар’єри у 
зв’язку з мокрою консервацією розташованих поблизу шахт на 0,2–0,3 об’єму 
заповнені водою, а частина їх, у межах міста, засипана. У засипаних кар’єрах, 
гірнича маса, яка складається зі слабкодиференційованої суміші залізистих 
кварцитів, сланців, окиснених кварцитів, вапняків, глин, піску й суглинків, 
заміщує верхню частину Криворізької серії кристалічних порід, покритих 
осадовим чохлом.  

Поруч із кар’єрами розташовані відвали. Вони складені суглинками, глинами, 
вапняками, кварцитами, сумішшю руд та порід кори вивітрювання, різновидами 
окиснених бідних руд, сланцями, роговиками, амфіболітами, мігматитами. 
Висота відвалів 40 – 90 м, довжина – 1,0–3,5 км і навіть більше. Площа, яку 
займали відвали у 2003 р., перевищувала 70 км2. У межах Криворізького 
басейну розташовано близько 25 згаданих об’єктів.  

Як і в засипаних кар’єрах, у відвалах гірські породи розміщуються в іншому 
сусідстві, ніж у надрах. Найчастіше, ті з них, що у природному стані залягали на 
глибині кілька сотень метрів, у відвалах безпосередньо контактують з 
атмосферою промислового регіону, що містить значну кількість оксидів азоту, 
сірки, вуглецю. На схилах відвалів і бортах кар’єрів розвиваються процеси 
винесення порід, зсуви, осипання, водяна та вітрова ерозія. Різниця висот 
відвал-кар’єр сягає 460–490 м.   

Сукупність зрушень поверхні, зсуви, провальні поля на певній ділянці 
гірничого відводу рудників запропоновано дослідниками виділити в особливу 
геоморфологічну систему з такою назвою, як провальна зона. На сучасному 
етапі понад половини провальних площ і зон зрушення засипані відвалами. 
Проте переміщення гірничих порід продовжується і під відвалами.  

Шламосховища є неодмінним елементом техногенного ландшафту регіону, де 
відбувається збагачення бідних руд, шламосховища У Кривбасі розташовано 6 
шламосховищ гірничозбагачувальних комбінатів. Більшість із них приурочені 
до балок (Петрикова, Лозоватка, Грушовата). Окремо розташовано шламо-
сховище шахти “Гігант”. Воно займає заплаву і річище р. Саксагань поблизу ст. 
Мудрьона у центрі міста. Сумарний об’єм цих антропогенних об’єктів – 1,7–2,2 
км3. У них накопичено, за різними оцінками, 3,0–3,5 млрд. т відходів 
збагачення. Шлами складаються на 80–90% з піску. Решта – глина. 

Шламосховища, крім складування відходів збагачення магнетитових 
кварцитів, виконують функцію ставків-накопичувачів мінералізованих шахтних 
і кар’єрних вод. Загальне дзеркало води у шламосховищах 22–40 км2.; об’єм 
змінюється від 150 до 200 млн. м3. Коливання дзеркала та об’єму води у 
шламосховищах пов’язане насамперед з тим, що внаслідок дисбалансу 
використання та накопичення вод у зимово-осінній період воду з шламосховищ 
скидають у річки Саксагань та Інгулець. Вода, яку акумулюють шламосховища, 
після додавання господарчо-побутових та вод з кар’єрів, містить в середньому 
5–8 г/дм3 мінеральної солі. Частина поверхні шламосховища, вивільнена від 
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води, стає активним джерелом пилових викидів. З 10 000 м2 сухої поверхні у 
повітря протягом доби потрапляє від 2 до 5 т залізо-кременистих часток пилу 
розміром від кількох до 10–20 мікрометрів, якщо швидкість вітру становить 5–6 
м/c. Існують дуже успішні приклади садіння очерету на шламосховищах. Ці 
роботи, безумовно, сприяють зниженню кількості пилу в повітрі й дають змогу 
повернути частину земель у народногосподарський оборот.  

Великий обсяг твердих відходів у Кривбасі утворюється і на підприємствах 
чорної металургії. Так, при виплавлені однієї тонни сталі утворюється 650-700 
кг твердих відходів-шлаків, шламів та відходів металу. Шлаки та шлами можуть 
використовуватися у будівельній індустрії для виробництва будівельних 
матеріалів, а відходи металу направляються на повторну переплавку.  

На металургійному комбінаті з повним циклом утворюються наступні види 
залізовмісних відходів: пил і шлами (у випадку мокрого газоочищення); 
прокатна окалина; шлак. Майже на всіх металургійних комбінатах 
накопичуються в одних шламонакопичувачах. Найбільш збагачена залізом 
прокатна окалина. Шлак – штучний силікатний матеріал, побічний продукт 
виплавки чавуну та сталі. За даними державної статистики, на металургійних 
підприємствах України станом на кінець 2007 року накопичено 77,102 млн. т 
доменних і 117,726 млн. т сталеплавильних шлаків.  

Вплив металургійного виробництва на умови життєдіяльності населення, 
стан здоров’я людей і біогеоценозів на території Кривого Рогу негативний. 
Різнокольорові дими металургійних комбінатів та пил забруднюють повітря і 
приводять до формування кислотних дощів. Шламонакопичувачи і місця 
складування шлаків часто служать джерелами забруднення ґрунтів, 
поверхневих і підземних вод. 
 
Завдання для самостійної роботи (5 год.):  Додатково вивчить проблему 
«Стабілізація геотектонічного режиму у місцях масштабного видобутку 
залізних руд» і підготуйтесь до дискусії на цю тему.  

Рекомендована література:  
1. Довгий С.О., Іванченко В.В., Коржнев М.М. та ін. Критерії екологічної і 

геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного 
комплексу Кривбасу. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 228 с.  

2. Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М. та ін. Екологічні ризики, збитки та 
раціональні межі використання надр в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 316с. 

3. Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М. та ін. Реструктуризація 
Мінерально-сировинної бази Украйни та її інформаційне забезпечення. – К.: 
Наукова думка, 2008. – 347 с.   

4. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 

5. Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі. - Кривий Ріг: ОКТАНТ-
ПРИНТ, 2003. - 252 с 

 
Лекція 12.  Передкарпатський регіон. 
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Передкарпатський гірничодобувний регіон є комплексним. Головні негативні 
зміні довкілля у ньому обумовлені видобуванням сірки та калійних солей, 
родовища яких розроблюються на значних площах поверхневим і підземним 
способом зі значним порушенням порідного масиву та режиму і складу 
поверхневих і підземних вод. 

Родовища самородної сірки розташовані у межах Львівської, а також 
частково - Івано-Франківської областей. Починаючи з 50-х років розроблялось 
Роздільське родовище, з 60-х років - Подорожнянське родовище, а з 70-х років - 
Язівське та Немирівське родовища. На даний час відкрита розробка сірчаних 
родовищ кар’єрним способом завершена, як в силу економічних, так і 
екологічних проблем. Продовжується лише відробка Немирівського родовища 
методом підземної виплавки сірки. 

Експлуатація родовищ сірки відкритим способом призвела до значного 
погіршення стану навколишнього природного середовища. Технологічні 
процеси переробки сірчаних руд зумовили накопичення величезної кількості 
залишкових продуктів збагачення і переробки руд (хвостів і шламів). 
Гідроізоляція донних і бортових ділянок хвостосховищ практично відсутня, це 
призводить до інтенсивного забруднення підземних вод. Забруднення підземних 
і поверхневих вод в межах розробки сірчаних родовищ відбувається переважно 
внаслідок фільтрації промислових стоків з акумулюючих басейнів, 
шламосховищ і відвалів фосфогіпсу, а також внаслідок фільтраційних витоків 
через баражні канави. Рівні акумулюючих басейнів і шламосховищ, особливо у 
паводкові періоди, знаходяться у критичних межах. 

Розробка сірчаних родовищ призвела до значних викидів шкідливих речовин 
у атмосферу. Разові концентрації сірководню у повітрі населених пунктів за 
межами гірничого відводу у 2 рази перевищують ГДК у середньорічних замірах. 

Особливу небезпеку викликає розвиток карстоутворення в районах розробки 
сірчаних родовищ. При цьому, розвиток карстоутворення призводить до втрат 
сільськогосподарських угідь та будинків. Крім того, на бортах 
Подорожнянського і Язівського кар’єрів і шламосховищ відмічаються зсувні 
процеси, які викликають безпосередню загрозу населеним пунктам. 

Родовища калійних солей розташовані на території Львівської та Івано-
Франківської областей. Найважливішими родовищами є Стебникське родовище 
(ДГХП “Полімінерал”) і Калуш-Голинське родовище (ДГХП “Хлорвініл”). 

Однією з основних проблем, що зумовлюють погіршення екологічної ситуації 
при розробці родовищ калійних солей є скиди дренажних вод із суттєво 
перевищеним вмістом солей з водозбірників і шламосховищ у поверхневі 
річкові стоки. При цьому, дренажні води частково забруднюють заповідні 
території та зони санітарної охорони курорту Трускавець. Вкрай небезпечним є 
інтенсивний розвиток карсту. Крім того, велика екологічна небезпека пов’язана 
з наявністю акумулюючих басейнів, що містять концентровані розсоли. При 
розробці Калуш-Голинського родовища розсоли фільтруються через тіло дамби 
акумулюючого басейну без відповідного їх збору і наступної відкачки. 
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Родовища нафти і газу у Передкарпатському регіоні розробляються ще з 
кінця минулого сторіччя і, як правило, в складних гірничо-геологічних умовах. 
Розривні порушення та тріщинуватість сприяють висхідним рухам вуглеводнів 
та пластових вод до земної поверхні. Не якісно ліквідовані, а в більшості 
випадків покинуті свердловини, шурфи та колодязі на старих нафтових 
промислах стають додатковими шляхами вертикальної міграції вуглеводнів, які 
створюють в поверхневих четвертинних відкладах вибухонебезпечну і 
пожежонебезпечну ситуації. 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.): Додатково проробить тему 
«Проблеми реабілітації у регіонах видобутку солей у Карпатах».  

Рекомендована література: 
1. Довгий С.О., Коржнев М.М., Курило М.М. та ін. Екологічні ризики, збитки та 

раціональні межі використання надр в Україні. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 316с. 
2. Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М. та ін. Реструктуризація 

Мінерально-сировинної бази Украйни та її інформаційне забезпечення. – К.: 
Наукова думка, 2008. – 347 с.   

3. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 

4. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. - Львів: 
ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 359 с 

 
Лекція 13.  Центрально-український урановидобувний регіон. 
 

Протягом десятків років видобуток і збагачення урану в Україні проводиться 
у цьому районі у межах трьох рудних полів: 1 – Первомайсько-
Жовторіченському  (Дніпропетровська область); 2 – Кіровоградському (м. 
Кіровоград і прилеглі з півдня і півночі території); 3 – Ватутинському 
(Маловисківський район Кіровоградської області). Ці території за природними 
умовами (ландшафти, клімат, геологічна будова і гідрогеологічний режим, 
рослинність, населеність, тощо) майже ідентичні. 

Вплив уранових родовищ на довкілля краще за все фіксується по наявності 
радіоактивних ореолів у природних водах та змінах вмісту основних 
радіонуклідів (урану, радію, радону) у підземних та поверхневих водах. Для 
природних (підземних і поверхневих) вод існуючі до початку видобутку 
уранових руд ореоли забруднень є практично стабільними, як за площею, так і у 
часі. Техногенне забруднення природних вод ураном та іншими радіонуклідами 
зафіксовано лише у м. Жовті Води навколо створених шламосховищ, 
заповнених продуктами переробки уранових руд на гідрометалургійному заводі. 

Більшість виявлених поверхневих радіоактивних об`єктів є техногенними, які 
стали наслідком неконтрольованого використання кам`яного матеріалу для 
будівництва, що вміщує уран, радій, торій, тощо. У населених пунктах поблизу 
місць видобутку і переробки уранових руд концентрації радону у повітрі 
помешкань часто перевищують гранично допустиму межу (100 бк/м3). 
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Екологічною особливістю уранових руд України є те, що внаслідок низької 
концентрації в них урану у процесі переробки вилучається до 15% загальної 
активності, а після розпалу короткоіснуючих радіонуклідів (РН) у 
радіоактивних відходах (РАВ) практично на історичний період (сотні мільйонів 
років) залишається 70% первинної активності. 

Аналіз екологічної ізольованості природно-техногенної геосистеми «місце 
складування відходів видобутку і переробки уранових руд – навколишнє 
середовище» свідчить про його достатню відкритість дії атмосферних факторів 
(опади, рух приземного повітря та ін.), поверхневого стоку та процесів 
інфільтрації. На даний час екзогеохімічні зміни відходів видобутку і переробки 
уранової МС досліджено недостатньо, але їх недосконала і недостатня гідро 
ізольованість формує певну радіоекологічну небезпеку,в першу чергу внаслідок 
зростання забрудненості ґрунтів та поверхневих і підземних водних об’єктів. 

На сучасному етапі функціонування уранової промисловості України на її 
території розміщені гірничо-видобувні і рудопереробні підприємства Східного 
гірничозбагачувального комбінату (СхідГЗК, м. Жовті Води), а також ВО 
«Придніпровський хімічний завод» (ПХЗ, Дніпродзержинськ), який 
перероблював уранові руди у період до 1995 р. 

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.):  Додатково проробить і вивчити 
тему «Проблема створення замкнутого ядерного циклу в Україні». 

 
Рекомендована література:  

1. Довгий С.О., Євдощук М.І., Коржнев М.М. та ін.  Енергетично-ресурсна 
складова розвитку України. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 264 с.  

2. Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М. та ін. Реструктуризація 
Мінерально-сировинної бази Украйни та її інформаційне забезпечення. – К.: 
Наукова думка, 2008. – 347 с.   

 
Лекція 14.  Регіони видобутку нафти та газу. 
 

Сучасний стан економіки України багато в чому визначається поставками 
енергоресурсів з інших країн, насамперед з Росії. Тому одним з стратегічним 
напрямків досягнення економічної незалежності нашої держави є  пошуки і 
максимальне використання власних родовищ вуглеводної сировини. У 
більшості нафтогазовидобувних регіонах України родовища перебувають на 
середній або пізній стадії розробки, багато родовищ дуже старі, обладнання 
свердловин зношене, видобуток вуглеводнів ведеться з великих глибин. За 
таких умов інтенсифікація видобутку нафти та газу несе реальну загрозу 
погіршення екологічного стану цих регіонів, що вже спостерігається у деяких з 
них. На даний час в нафтогазовидобувних регіонах Україні експлуатується біля 
200 нафтових, газових і газоконденсатних родовищ  і 13 газосховищ. 

В Карпатському регіоні родовища нафти і газу розробляються ще з кінця 
позаминулого сторіччя і, як правило, в складних гірничо-геологічних умовах. 
Складчастість, розривні порушення та тріщинуватість порід сприяють 
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висхідним рухам вуглеводнів та пластових вод до земної поверхні. Не якісно 
ліквідовані, а в більшості випадків закинуті свердловини, шурфи та колодязі на 
старих нафтових промислах Прикарпаття стають додатковими шляхами 
вертикальної міграції вуглеводнів, які створюють в поверхневих четвертинних 
відкладах вибуховонебезпечну і пожежонебезпечну суміші. 

Східний нафтогазопромисловий регіон (Дніпровсько-Донецька западина) 
відкрито в 50-тих роках. Більшість родовищ перебувають на середній або на 
пізній стадії розробки. Місцевість родовищ, в основному рівнинна, відсутні 
інтенсивні тектонічні порушення геологічного розрізу. Ґрунтові води залягають 
на значній глибині, що в більшості випадків дозволяє при будівництві 
свердловин використовувати амбарний метод буріння. Природні умови 
дозволяють здійснювати поховання бурових відходів після їх утилізації на 
території бурових майданчиків з подальшою їх рекультивацією. 

Чорноморсько-Азовський басейн. Виконані розвідувальні роботи та пробна 
експлуатація родовищ поки-що негативно не вплинули на океанографічні умови 
північно-західного шельфу Чорного моря. В той же час зростаючі масштаби 
розвідувальних робіт на нафту і газ та їх видобування, а також пошуки іншої 
сировини з комплексним негативним антропогенним впливом на екосистему 
Чорного і Азовського морів, вимагають проведення додаткових заходів щодо 
попередження цих явищ. 

Газосховища. В ролі природних газосховищ використовуються вироблені 
газові родовища з існуючими газовими свердловинами і системою комунікацій. 
Головними складовими техногенного впливу на довкілля процесів спорудження 
і експлуатації газосховищ є суттєві зміни гідрогеодинамічного та 
гідрогеофільтраційного режиму глибоких стратиграфічних горизонтів 
геологічного середовища внаслідок порушення монолітності тривких прошарків 
і виникнення додаткових деформацій з можливим розвитком локальних 
землетрусів. 

Експлуатація родовищ корисних копалин практично не можлива без 
негативного впливу на довкілля. В тій чи інший мірі зміні відбуваються в усіх 
його складових: геологічному і водному середовищах, атмосферному повітрі, 
тваринному і рослинному світі. Експлуатація родовищ вуглеводневої сировини 
має свою специфіку. 

Розробка нафтових і газових родовищ, включає процеси розвідки бурінням 
покладів нафти і газу, розбурювання полігону родовища, видобуток корисних 
копалин – нафти, газу, конденсату, їх збір і транспортування по поверхні 
родовища на збірні пункти. Все вищенаведене пов’язане із застосуванням 
існуючих технологій, використанням сучасної техніки, хімічних реагентів, 
монтажем тимчасового і стаціонарного обладнання, що в значній мірі негативно 
впливає на стан надр, атмосфери, гідросфери і орографію навколишнього 
середовища.  

Під час будівництва свердловин забруднення навколишнього середовища має 
місце при монтажу і демонтажу бурового верстата – це механічне пошкодження 
і забруднення ґрунту через проведення земляних робіт і переміщення 
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транспортних засобів; в період буріння – робота дизельних двигунів, робота 
котельної в зимовий період, розливи бурового розчину і хімічних реагентів при 
його обробці, використання нафти і нафтопродуктів, паливно-мастильних 
матеріалів, накопичення вибуреної породи і господарсько-побутових стічних 
вод у відстійних амбарах. В аварійних ситуаціях з технікою або викидах 
флюїдів із свердловини територія майданчика забруднюється 
неконтрольованими розливами розчину, хімічних реагентів і т.д., що при 
довготривалій дії на ландшафт є екологічно небезпечними, оскільки призводять 
до накопичення забруднюючих і токсичних речовин у відкритих водоймищах, 
ґрунтах і ґрунтових водах. 

При бурінні свердловин забруднювачами повітря є робота дизельних двигунів 
приводу бурового верстата, електростанції, а в зимовий період – робота 
котельної установки. Разовими забруднювачами повітря робота дизелів 
цементувальної техніки під час цементування колон, виконання зварювальних 
робіт, малярні роботи, а при освоєнні газових свердловин – горіння факела.    

Як показали багаторазові заміри, забруднення повітря в період буріння 
свердловин навіть при використанні бурових верстатів з дизельним приводом 
незначне, оскільки концентрація шкідливих речовин на одиницю площі 
майданчика дуже мала і помітних локальних змін в атмосфері бурової не 
викликає.  

Після облаштування родовища процеси видобутку нафти, газу і конденсату 
включають їх транспортування по викидних трубопроводах від свердловин до 
збірних пунктів, облік, сепарацію, відділення попутної пластової води і подачу 
продукції на центральні збірні пункти (резервуарні парки, наливні естакади і 
т.д.). Газ по газопроводах поступає споживачам або подається на 
газокомпресорні станції. Попутна пластова вода після її відділення від нафти 
має подаватись в систему відстою і очистки, а далі використовуватись для 
закачування  в нагнітальні свердловини з метою підтримання пластового тиску 
або закачуватись через скидові свердловини у виснажені продуктивні пласти. 
Оскільки попутна пластова вода сильно мінералізована, вона спричиняє 
інтенсивну корозію водоводів, обладнання, оснащення нагнітальних 
свердловин. 

Природоохоронним заходам при зборі і утилізації попутних пластових вод в 
період експлуатації нафтових родовищ повинна приділятись особлива увага, 
оскільки  їх попадання на ландшафт, як і нафти, призводить до значного 
забруднення горизонтів підземних питних вод, озер, річок, колодязів.  

Забруднення навколишнього середовища при зборі нафти і газу має місце під 
час капітальних ремонтів нафтових свердловин (підйом і складування на 
майданчику свердловини насосно-компресорних труб і штанг, забруднення його 
нафтою, тампонажним розчином, хімічними реагентами, рідиною гідророзриву, 
тощо), при розривах трубопроводів, пропусках у фланцевих з’єднаннях, 
забруднення ґрунту на збірних пунктах витоками нафти через несправність 
обладнання, попаданні в ґрунт промислових стоків через пошкодження 
каналізаційних споруд. 
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Вплив зазначених факторів має випадковий характер, локальний за 
місцезнаходженням і нетривалий у часі, але при розвинутій гідрологічній 
системі на території родовища і в паводковий період зазначені фактори можуть 
спричинити значні невідворотні негативні екологічні наслідки. 

Головними джерелами забруднення атмосфери при зборі нафти і газу на 
родовищі є: 1 - димові труби устаткування, яке працює з використанням 
процесу горіння; 2 - димові труби підігрівачів нафти при її деемульсації; 3 - 
чергові пальники факелів на збірних пунктах; 4 - дихальні клапани резервуарів, 
замірних ємностей; 5 - запобіжні клапани сепараторів; 6 - установка 
деемульсації нафти; 7 - нещільності пригирлової арматури газових свердловин і 
фланцевих з’єднань газопроводів; 8 - негерметичність системи інгібіторного 
господарства. Значну небезпеку вказані викиди створюють для населення в 
густонаселеній місцевості.  

 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  Додатково проробити теми 
«Екологічні проблеми видобутку нафти на шельфах і глибоководній частині 
морів» та «Екологічні проблеми видобутку сланцевого газу в Україні». 

 
Рекомендована література:  

1. Довгий С.О., Євдощук М.І., Коржнев М.М. та ін.  Енергетично-ресурсна 
складова розвитку України. – К.: Ніка-Центр, 2010. – 264 с.  

2. Довгий С.О., Шестопалов В.М., Коржнев М.М. та ін. Реструктуризація 
Мінерально-сировинної бази Украйни та її інформаційне забезпечення. – К.: 
Наукова думка, 2008. – 347 с.   

3. Екогеологія України. Навчальний посібник \  В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнев, С.А. Вижва та ін. - К.: ВПЦ „Київський університет. - 2011. - 671с. 

 
Контрольні запитання до теми: 

1. Чому загораються вугільні терикони? 
2. Які наслідки закриття шахт методом «мокрої консервації»? 
3. Які типи карсту розвиваються у місцях колишнього видобутку солей і 

сірки у Карпатах? 
4. Де розташовані провінції сланцевого газу в  Україні? 

 
Типрові питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

1. Назвіть головні фактори впливу на навколишнє природне середовище при 
видобутку корисних копалин. 

2. Що таке екологічний ризик, екологічна небезпека та екологічний збиток? 
Надати пояснення.  

3. Основні екологічні проблеми при видобутку вугілля у Донецькому басейні. 
4. Охарактеризуйте основні чинники, що впливають на екологічну ситуацію у 

Криворізькому залізорудному басейні.  
5. Що впливає на геологічне середовище при видобутку нафти та газу? 
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