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Основні характеристики, суть розробки: Вплив різних техногенних факторів спри-
чинений господарською діяльністю людини досить часто приводить до глибоких техноген-
них змін та забруднення геологічного середовища, розвитку несприятливих та небезпечних 
інженерно-геологічних процесів і явищ. Передбачення та попередження небажаних явищ, що 
звязані з господарською діяльністю людини, потребує вдосконалення системи спостережень 
за геологічним середовищем і особливого підходу до інтерпретації отриманої інформації. 
Зміни фізичних властивостей та забруднення довкілля впливають на геофізичні поля, які ви-
користовуються для їх дослідження і, таким чином, є обєктом вивчення. Розроблений ком-
плекс польових геофізичних досліджень методами мікроелектрозондування, електропрофі-
лювання, резистивиметрії, георадарна, радіометрична, мікромагнітна, газова зйомки, що бу-
ли перевірені прямими методами на ділянках з різними умовами забруднення. При узагаль-
нені, інтерпретації та аналізі отриманих комплексних даних використовувались кореляційно-
регресійні методи. Для виділення та вивчення техногенно забруднених зон розроблялись 
геолого-геофізичні моделі верхньої частини розрізу геологічного середовища. 

Конкурентоспроможність: Низька вартість досліджень в порівнянні з прямими ме-
тодами і відсутність подібних аналогів робить розробку конкурентоспроможною. 

Порівняння із світовими аналогами: Застосовується комплекс мікрогеофізичних до-
сліджень, який дозволяє детальне вивчення верхньої частини розрізу геологічного середови-
ща включаючи ґрунтовий профіль непрямими (геофізичними) методами. 

Економічна привабливість: Низька вартість досліджень в порівнянні з прямими ме-
тодами, тому очевидна економічна ефективність розробки. 

Потенційні споживачі розробки: Міністерство охорони навколишнього середовища, 
Міністерство надзвичайних ситуацій, органи місцевого самоуправління, освітні та наукові 
організації, що проводять різноманітні дослідження пов'язані із вирішенням геоекологічних  
задач. 

Стан готовності розробки: Розробка готова до застосування. 

Результати впровадження: Технологія пройшла апробацію в ПДРГП “Північгеоло-
гія”, інституті “Енергопроект”, при виконанні госпдоговірних тем. Результати впроваджені в 
навчальному процесі і наукових роботах геологічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 



 

 

 

Рис. 1. Геолого–геофізична модель 
верхньої частини розрізу в районі 
звалища відходів. 
А) вертикальний розріз позірного 
електричного опору п;  
Б) геоелектричний розріз.  
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