
 2 

 «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-
геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів» 

№ 11БФ049-02 

 

Термін виконання роботи: 01.01.2011 – 31.12.2015_ 
 
Склад науково-дослідної роботи:  

Тема: «Розробка теорії та методології побудови динамічних 
геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів»  

Науковий керівник теми: декан геологічного факультету, завідувач 
кафедри геофізики, доктор геологічних наук, професор С.А. Вижва. 

Підрозділ 1. Розробка теоретичних основ геофізичної томографії 
складнопобудованих геологічних середовищ (науковий керівник: д. фіз.- 
мат. наук, професор Продайвода Г.Т.).   

Підрозділ 2. Розробка теоретичних і методологічних засад 
управління геологічними даними, створення національних баз геологічної 
інформації (науковий керівник: д. фіз.-мат. наук, професор 
Якимчук М.А.). 

Підрозділ 3. Моніторинг гідрогеологічної складової геологічного 
середовища на основі математичного моделювання та сучасних ГІС-
технологій (науковий керівник: к. геол.-мінералог. наук, доцент 
Кошляков О.Є.). 

Підрозділ 4. Дослідження перспектив нафтогазоносності 
складнопобудованих порід-колекторів нафти і газу в різних регіонах 
України на основі комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних 
(науковий керівник: д. геол. наук, професор Карпенко О.М.). 

Підрозділ 5. Розробка комплексної методики кількісної оцінки 
впливу небезпечних геологічних процесів на природно-техногенні 
системи та концептуальних засад інформаційно-аналітичних систем 
моніторингу і прогнозної оцінки природно-техногенних комплексів 
(науковий керівник: д. геол. наук, доцент Іванік О.М.). 
 

Мета роботи: 
Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення, теорії та 

методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей для 
попередження небезпечних геологічних процесів та пошуків родовищ 
корисних копалин. 

 
Очікувані результати науково-дослідної роботи та засоби їх 

реалізації. 
Будуть розроблені:  

 Теорія і методологія геофізичної томографії на основі 
багатокомпонентної нелінійної динамічної моделі геологічного 
середовища.  

 Концепція розвитку баз геологічної інформації.  
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 Фізико-геологічні моделі складнопобудованих порід-колекторів 
нафти і газу.  

 Макети систем моніторингу гідрогеологічної складової 
геологічного середовища.  

 Методики екогеофізичних та археогеофізичних досліджень.  
 Комплексна методика оцінки впливу небезпечних геологічних 

процесів на природно-техногенні системи 
Розроблена методика кількісної оцінки впливу небезпечних 

геологічних процесів на природно-техногенні системи може бути 
інструментом прогнозу впливу небезпечних геологічних процесів на 
техногенні об‘єкти, розробки рекомендацій щодо підвищення 
експлуатаційної надійності цих об’єктів та попередження надзвичайних 
ситуацій. Алгоритми кількісної оцінки впливу небезпечних геологічних 
процесів є потенційними об‘єктами авторського права.  

Можливий економічний ефект результатів науково-дослідної 
роботи буде відображатися у здешевленні методів, методик і технологій 
геофізичних і екологічних досліджень. Результати науково-дослідної 
роботи будуть впроваджено в виробничих підприємствах Державної 
геологічної служби України, НАК «Нафтогаз України», ДП КПВД 
«Енергопроект», ІТ «Транзит» та інш. 

 
Вимоги до рівня проведення досліджень: 

 
Наукові дослідження повинні відповідати високому науково-

технічному рівню та сучасним новітнім технологіям із застосуванням 
комп’ютерної техніки, рівню світових і вітчизняних досліджень. 

 Результати наукових досліджень планується висвітлювати в 
доповідях на наукових конференціях, зокрема, на міжнародних 
конференціях EAGE, «Climate change in the Carpathian-Balkan region during 
the Late Pleistocene – Holocene», «Archaeological Prospection», «Археология 
и геоинформатика», «Вторая абхазская археологическая конференція», 
«Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану 
середовища», «Геоінформатика», «Проблеми природокористування, 
сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів», «Математическое 
моделирование в образовании, науке и производстве», «Всеукраїнський 
з’їзд екологів», науково-практичних конференціях «Моніторинг 
навколишнього середовища», «Підтоплення. Методи, заходи, досвід 
захисту територій, міст, селищ, об’єктів від підтоплення» та інш. 

Виконавцями теми плануються наукові публікації в українських та 
зарубіжних журналах. 
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Етапи науково-дослідної роботи 
Термін виконання № 

ета-
пу 

Назва етапу, зміст виконуваних робіт початок 
(дата) 

закін-чення 
(дата) 

Очікувані результати роботи 

1. Розробка методичних і теоретичних 
принципів    побудови динамічних 
геолого-геофізичних моделей. 

3.01.11 31.12.11 Буде розроблено методологічні і теоретичні 
принципи: геофізичної томографії; бази для розробки 
систем аналізу експериментальних даних в методі 
електромагнітних зондувань перехідними процесами; 
геофізичних досліджень з метою неруйнівних 
археологічних реконструкцій; підвищення роздільної 
здатності та ефективності геофізичних досліджень 
свердловин; кількісної оцінки екзогенних 
геологічних процесів для різних ландшфатно-
кліматичних зон України. 

1.1 Розробка методологічних і теоре-тичних 
принципів геофізичної томографії на 
основі багатокомпонентної нелінійної 
динамічної флюїдонасиченої тріщинно-
порової моделі з внутришньопоровим 
тиском, яка знаходиться в складно-
напруженному стані і під дією 
температури; теорії перехідних процесів 
у тонких провідних шарах; 
методологічних і тео-ретичних 
принципів неруйнівної геофізичної 
діагностики археологічних пам`яток; 
узагаль-нення стану геофізичної 

3.01.11 31.12.11 Буде розроблено методологічні і теоретичні 
принципи геофізичної томографії на основі 
багатокомпонентної нелінійної динамічної 
флюїдонасиченої тріщинно-порової моделі з 
внутришньопоровим тиском, яка знаходиться в 
складно-напруженному стані і під дією температури. 
Буде створена теоретична база для розробки систем 
аналізу експериментальних даних в методі 
електромагнітних зондувань перехідними процесами. 
Буде розроблено методологію геофізичних 
досліджень з метою неруйнівних археологічних 
реконструкцій  
Перелік еталонних об’єктів з характерними типами 
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вивченості педосфери та вибір 
еталонних об’єктів у межах ДДЗ. 

педосфери та катен. 

1.2 Збір та узагальнення літературних 
джерел та фондових матеріалів. 

3.01.11 31.12.11 Електронна система з базою даних та критеріями 
пошуку. 

1.3 Вивчення та оцінка ефективності 
існуючих в Україні та інших країнах 
систем моніторингу гідрогеологічної 
складової геологічного середовища 
різних рівнів (державного, регіональ-
ного, локального тощо). 

3.01.11 31.12.11 Огляд систем моніторингу (державний, регіональний, 
локальний рівні) гідрогеологічної складової 
геологічного середовища, які існують в Україні та 
інших країнах; проаналізована їх ефективність  

1.4 Оцінка колекторського потенціалу 
складно-побудованих теригенних порід. 

3.01.11 31.12.11 Буде вдосконалена уніфікована класифікація 
основних факторів, що призводять до мінливості 
колекторських властивостей теригенних порід. 
Будуть розроблені наукові засади підвищення 
роздільної здатності та ефективності геофізичних 
досліджень свердловин. 

1.5 Аналітичні дослідження методик 
кількісної оцінки впливу небезпечних 
геологічних процесів на природно-
техногенні системи. 

3.01.11 31.12.11 Виявлення найбільш ефективних та адекватних 
методик кількісної оцінки екзогенних геологічних 
процесів для різних ландшфатно-кліматичних зон 
України 

2. Розробка алгоритму і програмного 
забезпечення техно-логії побудови 
геолого-геофізичних моделей. 

1.01.12 31.12.12 Алгоритм і програмне забезпечення для вирішення 
прямих і обернених задач сейсмогравітаційної 
томографії при пошуках нафти і газу; методики 
аналізу площинних зондувань методом перехідних 
процесів; польових археолого-геофізичних 
досліджень, макет бази даних з єдиною структурою 
геологічних даних. 
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2.1 Розробка алгоритму і програмного 
забезпечення прямих і зворотних задач 
сейсмогравітаційної томографії при 
пошуках нафти і газу в нетрадиційний 
породах-колекторах і пошуках інших 
корисних копалин; методики аналізу 
площинних зондувань методом 
перехідних процесів; оптимальної 
методики польових археолого-
геофізичних дослід-жень; проведення 
досліджень еталонних об’єктів 
педосфери. 

1.01.12 31.12.12 Алгоритм і програмне забезпечення для вирішення 
прямих і обернених задач сейсмогравітаційної 
томографії при пошуках нафти і газу. Розробка 
методики аналізу площинних зондувань методом 
перехідних процесів дасть змогу виконувати аналіз 
площадних досліджень перехідних процесів для 
підвищення детальності електромагнітних 
досліджень 
Будуть створені оптимальні методики польових 
археолого-геофізичних досліджень 
Матеріали геофізичних вивчень характерних 
еталонних об’єктів у межах ДДЗ 

2.2 
 

Розробка методики робіт, практичних 
рекомендацій щодо підбору 
програмного комплексу та апаратного 
забезпечення зі створення баз даних 
геологічної інформації. 

1.01.12 31.12.12 Методичні рекомендації щодо обґрунтування 
технічних засад та методики робіт при побудові 
національних баз даних геологічної інформації, а 
також вибору програмного комплексу та апаратного 
забезпечення для побудови баз геологічних даних. 

2.3 Вивчення сучасних ГІС-технологій і 
програмних засобів для математичного 
моделювання, які застосовуються при 
організації системи моніторингу 
гідрогеологічної складової геологічного 
середовища. 

1.01.12 31.12.12 Інформаційний огляд програмного забезпечення, що 
використовується при вирішенні завдань, пов’язаних 
з моніторингом гідрогеологічної складової 
геологічного середовища 

2.4 Дослідження особливостей ємнісно-
фільтраційних характери-тик 
карбонатних порід-колекторів. 

1.01.12 31.12.12 Будуть розроблені критерії виявлення різних тирів 
карбонатних порід-колекторів та вдосконалення 
фізико-геологічної моделі карбонатних порід-
колекторів. 
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2.5 Побудова геологічних та геолого-
фізичних моделей складних природно-
техногенних систем. 

1.01.12 31.12.12 Геологічні та геолого-фізичні моделі водних та 
гравітаційних екзогенних геологічних процесів 
Карпатського та Кримського модельних полігонів 

3. Розробка макетів автомати-зованих 
систем та баз даних для побудови 
геолого-геофізичних моделей. 

1.01.13 31.12.13 Макети автоматизованої системи чисельного і 
графічного аналізу параметрів анізотропії пружних 
хвиль анізотропних порід-колекторів; алгоритмічні 
системи для розв`язання прямих і обернених задач 
археомагніторозвідки, інтерпретаційної фізико-
геологічної моделі низькопорових тонкошаруватих 
теригенних порід-колекторів та кількісної оцінки 
впливу водних та гравітаційних процесів на 
природно-техногенні системи. 

3.1 Розробка автоматизованої системи 
чисельного і графічного аналізу 
параметрів анізотропії пружних хвиль 
анізотропних порід-колекторів за 
даними лабораторних ультразвукових 
вимірювань зразків керну; розроб-ка 
інтегрального принципу 
електромагнітних зондувань 
заземленими лініями; розробка 
алгоритму і програмного забез-печення 
для розв`язання прямих і обернених 
задач археомагніто-розвідки; побудова 
геофізичних моделей еталонних об’єктів 
педосфери. 
 

1.01.13 31.12.13 Автоматизована система чисельного і графічного 
аналізу параметрів анізотропії пружних хвиль 
анізотропних порід-колекторів за даними 
лабораторних ультразвукових вимірювань зразків 
керну. 
Будуть розроблені теоретичні основи 
електромагнітних досліджень заземленою лінією без 
застосування диференціального способу вимірів 
полів за допомогою спеціальних вимірювальних 
ліній. Очікується суттєве підвищення глибинності 
зондувань. Буде розроблений алгоритм і програмне 
забезпечення для розв`язання прямих і обернених 
задач археомагніторозвідки. Будуть розроблені 
геофізичні моделі еталонних об’єктів педосфери.  
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3.2 Розробка принципів організації і 
структурування геологічних даних в 
розрізі баз даних геологічної 
інформації. 

1.01.13 31.12.13 Буде розроблено критерії та методологію 
структурування геологічних даних в розрізі баз 
даних геологічної інформації. Буде рзроблено 
нові та узагальнені старі підходи до 
систематизації та структурування геологічної 
інформації. 

3.3 Розробка принципової схеми організації 
та функціонування системи моніторингу 
гідрогео-логічної складової геологічного 
середовища на базі математич-ного 
моделювання із викорис-танням 
геоінформаційних систем. 

1.01.13 31.12.13 Будуть виявлені особливості змін гідрогеологічних 
умов території промислово-міської агломерації на 
прикладі ділянки моренно-зандрової рівнини в межах 
м. Києва  

3.4 Створення фізико-геологічних  моделей 
складнопобудованих низькопористих 
порід-колекторів. 

1.01.13 31.12.13 Буде вдосконалено інтерпретаційна фізико-
геологічна модель низькопорових тонкошаруватих 
теригенних порід-колекторів. 

3.5 Розробка методології кількісної оцінки 
та моделювання складних природно-
техногенних систем. 

1.01.13 31.12.13 Математичні моделі та алгоритми кількісної оцінки 
впливу водних та гравітаційних процесів на 
природно-техногенні системи 

4. Розробка методів та методик побудови 
геолого-геофізичних моделей. 

1.01.14 31.12.14 Основи гравімагнітного методу літологічної 
томографії; спосіб аналізу даних зондувань методом 
становлення магнітного поля; методи побудови 
фізико-геологічних моделей піщано-глинистих порід-
колекторів та флюїдоупорів; методики оптимізації 
розв’язання задач при магнітному дослідженні 
педосфери та прогнозної оцінки стійкості природно-
техногенних систем; концепція розвитку баз 
геологічної інформації. 
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4.1 Розробка методологічних і теоре-тичних 
основ гравімагнітного ме-тоду 
літологічної томографії та принципів 
комплексної інтерпретації даних 
геофізичної томографії; індукційний 
аналіз електромагнітних зондувань на 
основі інтегральних харак-теристик 
перехідних процесів; створення макету 
багато-електродної установки 
електрото-мографії приповерхневої 
частини геологічного розрізу на 
постійному струмі; оцінка 
інформативності магнітних методів 
дослідження педосфери. 

1.01.14 31.12.14 Методологічні і теоретичні основи гравімагнітного 
методу літологічної томографії та принципів 
комплексної інтерпретації даних геофізичної 
томографії. 
Буде розроблений спосіб аналізу даних зондувань 
методом становлення магнітного поля, який 
дозволить отримувати трансформації імпульсів 
становлення поля на основі використання повних 
нормувальних формул. 
Буде створений оригінал-макет  багатоелектродної 
установки електротомографії приповерхневої 
частини геологічного розрізу. Буде проведено 
оптимізацію розв’язання різного типу задач при 
магнітному дослідженні педосфери.  

4.2 Методологічні засади щодо 
практичної реалізації проекту. 

1.01.14 31.12.14 Буде розроблено комплексні методологічні 
засади управління геологічними даними для 
створення національних баз геологічної 
інформації в розрізі практичних рекомендацій 
при реалізації проекту. Буде створено моделі бази 
даних геологічної інформації та програмного 
середовища для управління геологічними 
даними. 

4.3 Розробка систем локального та 
регіонального моніторингу гід-
рогеологічної складової геоло-гічного 
середовища на основі ма-тематичного 
моделювання та сучасних ГІС-

  Буде визначений перелік шарів ГІС та атрибутивної 
інформації до них для створення геобази даних у 
системи моніторингу гідрогеологічної складової 
геологічного середовища урбанізованих територій. 
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технологій.  
4.4. Вивчення колекторських та екрануючих  

характеристик піща-но-глинистих порід 
Українського сектору акваторії Чорного 
та Азовського морів. 

1.01.14 31.12.14 Будуть вдосконалені фізико-геологічні моделі 
піщано-глинистих порід-колекторів та флюїдоупорів 
для Українського сектора акваторії Чорного та 
Азовського морів 

4.5 Розробка, вдосконалення та адаптація 
алгоритмів кількісної оцінки впливу 
небезпечних геологічних процесів на 
природно-техногенні системи. 

1.01.14 31.12.14 Прогнозна оцінка стійкості природно-техногенних 
систем в умовах впливу водних та гравітаційних 
екзогенних геологічних процесів у межах 
Карпатського та Кримського полігонів  

5. Практична реалізація методології, теорії 
та методик побудови геолого-
геофізичних моделей геологічних 
об’єктів і процесів. 

1.01.15 31.12.15 Приклади практичного застосування:  методів 
геофізичної томографії; технологій екогеофізичних 
досліджень; неруйнівних методів геофізичних 
досліджень; методології побудови динамічних геолого-
геофізичних моделей педосфери; аналізу ефективності 
регіональної системи моніторингу гідрогеологічної 
складової геологічного середовища; методики 
визначення граничних характеристик 
складнопобудованих порід-колекторів у різних 
літофаціальних умовах; інформаційно-аналітичної 
системи моніторингу та прогнозної оцінки природно-
техногенних комплексів. 

5.1 Розробка раціональної технології 
екогеофізичних досліджень при 
вивченні геохімічного забруд-нення 
довкілля; просторовий аналіз археолого-
геофізичної інформації на базі ГІС-
систем при вирішенні пам`ятко-

1.01.15 31.12.15 Приклади практичного застосування геофізичної 
томографії. Технологія екогеофізичних досліджень 
при вивченні геохімічного забруднення довкілля. 
Буде розроблена раціональна ефективна технологія 
екогеофізичних досліджень,  основу якої складуть 
геохімічні та електрометричні методи. Розроблена 
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охоронних задач; створення загальної 
теорії та методології геофізичного 
моделювання педосфери при вирішенні 
природоохоронних та галузевих задач; 
приклади застосування нових методів 
геофізичної томографії та методів 
неруйнівних археолого-геофі-зичних 
досліджень, оцінка їх ефективності; 
узагальнення одержаних результатів. 

технологія дозволить. виконувати експресну оцінку 
стану геохімічного забруднення територій на основі 
польових геофізичних досліджень, виконувати 
районування території за ступенем забруднення і 
розробляти відповідні рекомендації. Результати 
застосування неруйнівних методів геофізичних 
досліджень при вирішенні пам`яткоохоронних задач. 
Теорія та методологія побудови динамічних геолого-
геофізичних моделей педосфери.  

5.2 -   - 
5.3 Використання макетів локальних та 

регіональних систем моніто-рингу 
гідрогеологічної складової геологічного 
середовища для еколого-геологічної 
оцінки стану урбанізованих територій.  

1.01.15 31.12.15 Буде виконаний аналіз ефективності регіональної 
системи моніторингу гідрогеологічної складової 
геологічного середовища на прикладі 
Дніпропетровської області  

5.4 Обґрунтування граничних значень 
геологічних та геофізич-них параметрів 
для складно-побудованих порід-
колекторів на основі вивчення кам'яного 
матеріалу та геофізичних даних. 

1.01.15 31.12.15 Будуть розроблені методики визначення граничних 
характеристик складно-побудованих порід-
колекторів у різних літофаціальних умовах на основі 
вдосконалених фізико-геологічних моделей. 

5.5 Розробка концептуальних засад 
інформаційно-аналітичної системи 
моніторингу та прог-нозної оцінки 
природно-техногенних комплексів. 

1.01.15 31.12.15 Структура інформаційно-аналітичної системи 
моніторингу та прогнозної оцінки природно-
техногенних комплексів Закарпатського регіону 
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Проведення експериментальних, в тому числі польових досліджень: 
 

 магнітометричні дослідження по вимірюванню модуля індукції 
магнітного поля;  

 фізико-математичне моделювання магнітних утворень 
антропогенного генезису на прикладі археологічних об’єктів;  

 ландшафтне картування;  
 електрометричні дослідження;  
 комплекс петрофізичних досліджень;  
 комплекс геоекологічних досліджень;  
 лабораторні дослідження магнітних властивостей геологічного та 

археологічного матеріалу; 
 статистична та математична обробка геофізичних даних; 
 комплексна обробка та інтерпретація експериментальних даних із 

застосуванням спеціального програмного забезпечення. 
 

Перелік засобів вимірювань, які передбачається використати при 
виконанні науково-дослідної (пошукової, прикладної) роботи 

 
№ 
з/п 

Назва засобу 
вимірювання 

Тип Заводський 
номер 

Дата 
останньої 
атестації, 

повірки або 
калібрування 

Дата 
наступного 

калібру-
вання 

Місце 
знахо-
дження 

1 Вакуметр зразковий   б/н 2008 2011 к.181 
2 Манометри звичайні  б/н 2008 2011 к.181 
3 Манометри класу 

0,15 
 1227 2008 2011 к.181 

4 Частотомір  Ч3-62 б/н 2008 2011 к.181 
5 Осцилограф  C1-64а б/н 2008 2011 к.181 
6 Мультиметр  UT70B б/н 2008 2011 к.181 
7 Вимірювач опору  Ф4103-М1 21308 2008 2011 к.181 
8 Ваги  WPS360C1 170161 2008 2011 к.181 
9 Штангенциркуль   б/н 2008 2011 к.181 
10 Центрифуга  ОС-6м 0123 2008 2011 к.181 
11 Мегомметр  CA6547 б/н 2008 2011 к.181 
12 Апаратура 

електророзвідувальна 
ЕРП-1 091 2008 2011 к.322 

13 Апаратура 
електророзвідувальна 

ЕРП-1 092 2008 2011 к.322 

14 Радіометр  СРП-68 3280 2008 2011 к.119 
15 Радіометр  СРП-68 091 2008 2011 к.119 
16 Радіометр-дозиметр  ДКС-96 327 2008 2011 к.119 
17 Еманометр 03 РРА-01м- 0341708 2008 2011 к.119 
18 Радіометр  «Бета» 12294 2008 2011 к.119 
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19 Радіометр  «Бета» 8932 2008 2011 119 
20 Альфа-бета 

радіометр  
УМФ-2000 908 2008 2011 к.119 

21 Вимірювач магнітної 
сприйнятливості  

KLY-2 б/н не проходив 
повірки 

2011 к.337 

22 Вимірювач 
залишкової 
намагнічуваності  

JR-4 б/н не проходив 
повірки 

2011 к.337 

23 Магнітометр 
астатичний  

LAM-24 8753 не проходив 
повірки 

2011 к.337 

24 Магнітометр 
квантовий  

ПКМ-1 07307 не проходив 
повірки 

2011 к.337 

25 Капометр КТ-5 б/н не проходив 
повірки 

2011 к.337 

26 Вимірювач магнітної 
сприйнятливості  

МS-2 б/н не проходив 
повірки 

2011 к.337 

27 терези WPS 
360/C/2 

170161 14.01 2009 2011 к. 337 

 
Основні технічні вимоги які повинні виконуватись при проведенні 

науково-дослідної роботи 
 

№ 
з/п 

Параметри і фізичні 
величини що викорис-
товуються в науково-
дослідній роботі 

Розмірність 
та одиниця 
вимірювання 

Межа 
визначення 

Допустима 
похибка 

1 Магнітна сприйнятливість од. СІ 10-6– 10-1 0,5%  
2 Температура Кюрі °С 20 – 800 5  
3 Залишкова намагніченість Тл 10-12 – 10-10 1%  
4 Питомий електричний 

опір 
Ом·м 101 – 109 ≤5% 

5 Індукція магнітного поля Тл 10-11 – 10-5  0,5 
6 Вага кг 10-6 – 5*10-2 10-5 
7 Тиск кг/см2 0,06-103 кл. точ. 2,5 
8 Частота Гц 103-1003 0,1% 
9 Напруга постійного 

струму 
В 0-1000 2% 

10 Відстань м 0-0,2 10-3 
11 Об’ємна концентрація 

222Rn 
Бкм-3 0-110 20-30% 

12 Альфа- та бета-активність Бк 0,01-103 20-30% 
13 Щільність потоку альфа-, 

бета- та нейтронного 
випромінювання 

хв-1см-2 0,01-106 20-30% 
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Наукові працівники теми: 
 

1. Онищук І.І -завідувач лабораторії, к.н., 
2. Безродна І.М.  - старший науковий співробітник, к.н., 
3. Бондар К.М. – докторант кафедри геофізики, к.н., 
4. Меншов О.І. - молодший науковий співробітник, к.н., 
5. Аксіом Н.М. - молодший науковий співробітник, к.н., 
6. Руденко Т.В. - провідний інженер, що проводить НТР, 
7. Михайлова Л.С. - провідний інженер, що проводить НТР, 
8. Кошлякова І.Є. -  провідний інженер, що проводить НТР, 
9. Козіонова О.О. - інженер 1 кат., що проводить НТР, 
10. Іванкевич Г.Є. - інженер 1 кат., що проводить НТР, 
11. Цюпа І.В. - інженер 1 кат., що проводить НТР, 
12.  Андрієвська Л.П. - інженер 1 кат., що проводить НТР, 
13. Хоменко Р.В. - інженер 1 кат., що проводить НТР, 
14. Заславська О.В. - інженер 1 кат., що проводить НТР, 
15. Янченко В.П. - інженер 2 кат., що проводить НТР, 
16. Неїжко А.А. - інженер 2 кат., що проводить НТР, 
17. Захарій Н.В. - інженер 2 кат., що проводить НТР, 
18. Калініченко Л.О. - інженер 2 кат., що проводить НТР, 
19. Цуман В.С.  – старший лаборант 
 

 Перелік виконаних до 2011 року науково-дослідних робіт, 
монографій, статей та іншої наукової продукції, на базі яких 

виконується дана робота: 
 

В рамках бюджетної теми № 06БФ049-02, яка виконувалась з 2006 
по 2010 рік, розроблено: нові методи математичного моделювання оцінки 
ризиків природних і природно-техногенних катастроф на основі геолого-
геофізичної інформації та ефективних термопружних властивостей 
геологічного середовища із застосуванням сучасних методів ризик-
аналізу, алгоритм і програми для його реалізації; новий спосіб аналізу 
даних методу зондування становленням поля, заснований на використанні 
диференціальних часових характеристик перехідних процесів; алгоритми 
та програми розрахунку прямої тривимірної задачі магнітометрії для 
вертикальної призми при довільній орієнтації вектора намагнічування; 
створена методика оцінки впливу ґрунтового покриву на геофізичні поля 
в залежності від його положення у ландшафті; розроблений новий метод 
тривимірного моделювання археологічних об’єктів у ґрунтовому покриві. 

В рамках бюджетної теми № 08БП049-01, яка виконувалась з 2008 по 
2010 рік, розроблено алгоритми і програми статистичного моделювання 
випадкових процесів та полів для використання їх в задачах моніторингу 
геологічного середовища. Розроблено методологічні підходи щодо 
моделювання змін гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов 
територій із застосуванням ГІС. Розроблено розрахунково-аналітичні 
модулі для кількісної оцінки силового впливу небезпечних геологічних 
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процесів на транспортні споруди. Досліджено природу та механізми 
геологічних процесів, що здійснюють найбільш руйнівний силовий вплив 
на природно-техногенні системи у різних ландшафтно-кліматичних та 
тектонічних зонах.  

З 2001 р. по 2005 р. при виконанні НДР № 01БФ049-01 та НДР № 
01БФ049-03 була удосконалена методика використання існуючих 
розрізнених картографічних даних щодо створення математичних 
постійно діючих моделей, які функціонують на базі сучасних 
геоінформаційних технологій (ГІС-технологій) для прогнозування та 
екологічного моніторингу геологічного середовища   

В рамках договірної теми № 10ДФ049-01, яка виконана у 2010 році, 
показана висока ефективність геофізичних методів при пошуках 
археологічних об’єктів і картуванні археологічних пам`яток, 
продемонстровано переваги комплексної інтерпретації геоінформаційних 
та геофізичних даних. Показана необхідність розвитку електричних 
досліджень на археологічних пам`ятках. Для детальних археолого-
геофізичних досліджень створено польове двосенсорне устаткування на 
базі цезієвих магнітометрів ПКМ-1. Розроблено принципову схему 
класифікації магнітних аномалій археологічного походження, яка може 
бути покладена в основу майбутньої автоматизованої системи 
інтерпретації карт локальних аномалій магнітної індукції. Розроблені 
фізичні основи, принципова схема та розпочато створення 
багатоелектродного устаткування електричної псевдотомографії на 
постійному струмі. Комплексування магнітометричних та 
електрометричних спостережень на археологічних пам`ятках необхідне 
для якісного археологічного визначення джерел геофізичних аномалій. 
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