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1.  Номер теми НДР: 20КП049-01 

2. Назва теми НДР: Вдосконалення системи моніторингу геологічного 

середовища України та засад оцінки ризиків у надрокористуванні (в 

контексті інтеграції України в європейський простір). 

3. Вид дослідження:  прикладна . 

4. Науковий керівник НДР: Кошляков Олексій Євгенович, доктор 

геологічних наук, професор 

5. Номер телефону керівника НДР: 521-33-16 

6. E-mail керівника НДР: kosh57@ukr.net  

7. Номер державної реєстрації НДР: 

8. Терміни виконання: початок - 01.01.2020 р., закінчення - 31.12.2022 р. 

9. Науковий результат (отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх 

наукова новизна, переваги над вітчизняними або зарубіжними аналогами) _______ 
 

В країнах ЄС система моніторингу підземних вод створена і функціонує у 

відповідності з Водною Рамковою Директивою (Директива 2000/60/ЕС 

Європейського Парламенту та Ради Європи від 23 жовтня 2000 року), яка 

встановлює рамки для дій Співтовариства у сфері водної політики. В Україні, 

як і в країнах ЄС, передбачається функціонування чотириступеневої системи 

моніторингу підземних (державний, регіональний, локальний та об’єктовий 

рівні). За даними досліджень УкрДГРІ, в Україні для потреб державного 

рівня узагальнення необхідна мережа, яка складаєтья приблизно з 1500  

точок (500 точок на ґрунтові води, решта – на міжпластові). Проведення 

державного рівня спостережень може забезпечити від 10 до 15 спостережних 

пунктів на одну адміністративну область, регіонального - від 20 до 50 пунктів  

на одну область. На сьогодні щільність спостережних пунктів набагато 

нижча. Внаслідок чого реальні зміни рівнів підземних вод, передусім 

ґрунтових, що фіксуються на окремих локальних об’єктах, не фіксуються на 

регіональному рівні. Тому актуальним питанням є створення в Україні 

локальних та об’єктових систем моніторингу за рахунок місцевих бюджетів і 

коштів конкретних підприємств. Отримана таким чином інформація повинна 

узагальнюватися на регіональному та державному рівнях.  Існуюча державна 

система моніторингу підземних вод в Україні є вкрай неефективною.  

 



 

10. Практична цінність (короткий опис можливого практичного застосування 

отриманого результату) ____________________________________________________ 
 

Інформація, що отримана на об’єктовому та локальному рівнях 

моніторингу ґрунтових вод, у поєднанні з гідрологічними та 

гідрометеорологічними даними, може бути ефективно використана для 

кількісного прогнозу рівнів ґрунтових і поверхневих вод в умовах кліматичних 

змін.  

11. Впровадження/використання результатів у навчальному процесі.  

Для навчальної дисципліни «Гідрогеологія» підготовлено одну лекцію (2 

навчальних години).  

12. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, 

наукових статей, інших публікацій, дисертацій, магістерських робіт, 

дипломних проектів.  
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Підручникі, посібникі  

1 Диняк Оксана 

Василівна 

Інженерно-геологічне 
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2020 К.: Вадекс  

Наукові статті 

1 Кошляков Олексій 

Євгенович,  
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гідрогеологічної моделі  

на ділянках ущільненої  

міської забудови 

2019 Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія 

2 Чомко Дмитро 

Федорович    

Artificial hydrogeological windows 

as a source of buchak-kaniv 

aquifer's pollution in the north-

east of Ukrain 

2020 Вісник Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія  

3 Кошарна Софія 

Костянтинівна , 

Малькова (Куцка) 

Яна Олександрівна 

Brine processing as one of the 

ways to overcome Pre-Carpathian 

Trough's ecological problems 

2020 «Annali d’Italia» (Italy’s scientific 

journal) 

4 Малькова (Куцка) 

Яна Олександрівна, 

Долін Віктор 

Хімічний склад розсолів 

Домбровського кар’єру 

Калуш-Голинського родовища 

2020 Norwegian Journal of development of 

the International Science 
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Диняк Оксана 

Василівна,  

Кошлякова Ірина 

Євгенівна   

The application of spatial 

analysis and GIS modeling at 

the stage of solving the reverse 

problem in mathematical 

modeling of geofiltration 

2020 Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти: Міжнародна 

конференція 

2 Кошляков Олексій 

Євгенович, 

Кураєва І.,    

Кошлякова Тетяна 

Олексіївна  

Distribution of heavy metals in 

potable groundwater of Dnieper-

Donetsk artesian basin 

northwestern slope (as an 

example of Kyiv groundwater 

deposit) 

2020 Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти: Міжнародна 

конференція 

3 Диняк Оксана 

Василівна  

Мєдвєдєва Ольга 

Олегівна 

The role of household activity in 

the context of studying the 

formation of groundwater in 

Tatarbunary 

2020 Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти: Міжнародна 

конференція  

4 Малькова Яна 

Олександрівна , 

Долін Віктор 

Володимирович 

Formation regularities of liquid 

body of Dombrovsky quarry 

2020 Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти: Міжнародна 

конференція 

5 Барановська 

Дарина Богданівна  

Аналіз стійкості схилової 

ділянки в районі Батиєвої гори 

в м. Києві 

2020 Сучасні проблеми наук про 

Землю: Всеукраїнська молодіжна 

наукова конференція-школа 

6 Коваль Наталія 

Володимирівна 

Визначення змін вмісту заліза 

у питних підземних водах у 

межах Деснянського 

родовища 

2020 Сучасні проблеми наук про 

Землю: Всеукраїнська молодіжна 

наукова конференція-школа   

7 

 

Курило Ольга 

Григорівна 

 

Прогнозний та 

ретроспективний аналіз 

техніко-економічних 

показників експлуатації 

родовищ питних підземних 

вод 

2020 

 

Сучасні проблеми наук про 

Землю: Всеукраїнська молодіжна 

наукова конференція-школа   

 

8 Лазоренко Марина 

Миколаївна 

Техніко-економічне 

обґрунтування доцільності 

експлуатації питних підземних 

вод ділянки водозабору №2 

ДП «Антонов» в смт. 

Гостомель Київської області 

2020 Сучасні проблеми наук про 

Землю: Всеукраїнська молодіжна 

наукова конференція-школа   

9 Диняк Оксана 

Василівна, 

Лелека Дмитро 
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10 Рева Максим 
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Проблеми будівництва на 
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Міжнародна наукова-практична 

конференція 
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Brine processing as one of the 
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Trough's ecological problems 

2020 International scientific аnd technical 

conference "Innovative development of 

resource-saving technologies and 

sustainable use of natural resources" 
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Яна Олександрівна, 

Долін Віктор 
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2020 Всеукраїнська науково-практична 
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14 Чомко Дмитро 

Федорович, 

Кошляков Олексій 

Євгенович,         

Диняк Оксана 

Василівна, 

Кошлякова Ірина 

Євгенівна  

Determination of the 

underground component of the 

water balance of lake Lebedyne 

(Sumy region) in the context of 

prospects for the restoration of its 

water constitution and the project 

2020 Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the 

Environment: International Scientific 

Conference  

15 Кошляков Олексій 

Євгенович, 

Кураєва І.,    

Кошлякова Тетяна 

Олексіївна 

Study of microelement 

composition of potable 

groundwater in Korostyshiv 

district of Zhytomyr region in 

hydrogeochemical monitoring 

system 

2020 Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the 

Environment: International Scientific 

Conference  

16 Диняк Оксана 

Василівна 

Мєдвєдєва Ольга 

Олегівна  

Manifestations of climate 

influence on the change of 

groundwater status within the 

Tatarbunary district of Odessa 

region 

2020 Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the 

Environment: International Scientific 

Conference 

17 Кошарна Софія 

Костянтинівна  

Geological and economic aspect 

of brine processing as a tool for 

normalization of the Pre‐ 

Carpathian Depression's natural 

balance in the context of general 

monitoring of the region's 

ecological state 

2020 Monitoring of Geological Processes and 

Ecological Condition of the 

Environment: International Scientific 

Conference 
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