
 



1 Підстава для проведення науково-дослідної роботи: 
 

1.1  Назва, дата та номер наказу або плану, рішення, постанови, 
договору, яким передбачено фінансування роботи. 

Наказ МОН України від 31.07. 2017 р.  №1104 
Рішення вченої ради Університету від 15.01.2018 р. №6 
Наказ ректора Університету  від 17.01.2018 р. № 26-32 

 
1.2  Термін виконання роботи: 

початок     -  __01.01.2018____________ 
          (число, місяць, рік) 

закінчення - __31.12.2020____________ 
              (число, місяць, рік) 

 
 
2 Проблематика дослідження: 

2.1 Об’єкт дослідження. 
Геологічні структури, небезпечні геологічні процеси, ґрунти, 

об’єкти критичної інфраструктури, водозбірні басейни. 
 
2.2 Предмет дослідження. 
Моделі небезпечних геологічних процесів, фізичні та фізико-

механічні властивості породних комплексів, екологічний стан геологічного 
середовища, природні ризики, бар’єрна стійкість водозбірних басейнів, 
геофізичні параметри. 

 
2.3 Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано дослідження. 
Оцінка природно-техногенних ризиків є ключовим елементом 

процесу прийняття ефективних рішень і розробки політики у сфері 
попередження надзвичайних ситуацій та оперативного реагування на події 
надзвичайного характеру. Це обумовлює актуальність розробки теоретичних 
та методичних основ раціонального комплексу методів досліджень процесів 
техногенних змін верхньої частини геологічного розрізу. Кількісне 
моделювання впливу небезпечних геологічних процесів (НГП) на об’єкти 
критичної інфраструктури (КІ) та оцінка ризиків природних катастроф 
становить проблему, на вирішення якої спрямований цей проект. 

Одними з найбільш інформативних засобів оцінки реальних 
властивостей геологічного середовища є геофізичні методи досліджень, 
зокрема електричні, магнітні, сейсмоакустичні, ядерно-геофізичні. 

Геофізичні параметри безпосередньо характеризують напружено-
деформований стан, наявність послаблених зон і зон підвищеної фільтрації 
підземних вод, ділянок забруднень важкими металами і радіонуклідами. 

Гідрогеологічні параметри контролюють стан найбільш рухомої 
складової геологічного середовища – підземних і поверхневих вод. Розробка 
сучасних геофізичних і гідрогеологічних технологій моніторингу дозволить 
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створити основу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та 
спрогнозувати поведінку природно-техногенних систем у випадках 
природних і техногенних катастроф із застосуванням існуючих методик 
ризик-аналізу. 
 

3 Мета і основні завдання: 
3.1 Мета роботи. 
Мета досліджень полягає у розробці сучасних технологій 

моніторингу геологічного середовища та прийнятті ефективних 
управлінських рішень щодо попередженні надзвичайних ситуацій на основі 
розроблених обґрунтованих моделей і кількісної оцінки НГП. 

Передбачається вирішення таких завдань: 
• теоретичне обґрунтування і встановлення наявності зв’язків між 

окремими геолого-геофізичними характеристиками та показниками 
екологічного стану геологічного середовища, дослідження її інформативності 
в екосистемному сервісі природно-техногенних систем (ПТС); 

• розробка науково-методологічних засад моделювання стану 
геологічного середовища та різнофункціональних ПТС в умовах впливу 
НГП, встановлення переліку критеріїв і ознак НГП, 

рівнів забруднення та інтегрований аналіз факторів їх виникнення 
(на основі ГІС); 

• впровадження раціонального комплексу магнітних, геохімічних, 
радіометричних досліджень для експрес-діагностики і моніторингу 
екологічного стану міської агломерації і територій; 

• створення прогнозних карт зсувної і селевої небезпеки для 
Карпатського регіону та Середнього Придніпров‘я; 

• апробація методики оцінки бар’єрної стійкості на прикладі 
водозборів в зонах впливу Рівненської та Чорнобильської АЕС (за 
достатнього ряду моніторингових спостережень); 

• визначення граничних або критичних значень поширення 
ландшафтних ознак (чинників міграції), перевищення яких веде до 
порушення резистентності або бар’єрної стійкості, що виражається у 
перевищенні ГДК полютанта у ґрунтових водах та витоках з водозбору; 

• розробка методики оцінки ризиків природних та природно-
техногенних катастроф на окремих об’єктах і ділянках досліджень. 

 
4 Методи, засоби, підходи, ідеї, робочі гіпотези, які пропонуються для 

вирішення поставлених завдань.  
При вирішенні поставлених задач будуть використані 

загальнонаукові методи досліджень, що включають польові та лабораторні 
геолого-геофізичні, геостатистичні та інтерпретаційні методи. При 
геоекологічних дослідженнях буде використано комплексний підхід, що 
дозволить надійно виділяти аномалії техногенного генезису, встановлювати 
закономірності зв’язку між компонентами довкілля і факторами природного 
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та техногенного впливів; виявляти критерії розрізнення впливу техногенного 
і природного чинників. 

Застосування нових методичних підходів на основі інформаційного 
моделювання дозволить визначити силовий вплив НГП на техногенні 
об’єкти. 

Новизна досліджень полягатиме у розробці методик цільового 
комплексного аналізу геологічного середовища, кількісної оцінки впливу 
НГП на функціонування ПТС, оцінки природних ризиків на новому 
інформаційному рівні. Планується розробка інформаційно-аналітичних 
модулів для прогнозування впливу НГП (селів, зсувів, водних потоків) на 
техногенні споруди, створення прогнозних карт розвитку НГП. 

Головними складовими проведення досліджень є: 
- коректний аналіз геологічних процесів і геологічних ситуацій в 

межах територій прояву НГП та модельних полігонів; 
- дослідження об’єктів моделювання, визначення вхідних 

параметрів моделювання на основі теоретичних, емпіричних та 
експериментальних даних та ГІС-аналізу; 

- розробка геолого-геофізичних та математичних моделей 
геологічного середовища та НГП із супутнім ГІС-аналізом; 

- прогнозування впливу НГП на техногенні об‘єкти; 
- якісна та кількісна оцінка потенційної небезпеки на основі методів 

ризик-аналізу. 
 

5 Вихідні (початкові) дані для проведення роботи: 
5.1  Перелік правових та нормативних документів, які можуть бути 

підставою для виконання роботи (закони, постанови, стандарти, 
положення, класифікатори). 

№ п.п. 
Назва документу (закону, постанови, 

стандарту, класифікатору, іншого 
нормативного документу) 

Дата  
Реєстраційний 

номер 
документу 

1 Закон України “Про наукову і науково-
технічну діяльність”. 

26.11.2015 № 848-VІІ 

2 Закон України “Про науково-технічну 
інформацію”. 

25.06.1993 № 3322-ХІІ 

3 Закон України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність». 

05.06.2014 № 1314-VІІ 

4 Статут Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

24.07.2015 №802 

5 Закон України “Про освіту”. 25.09.2017 № 2145-VIII 
6 Закон України “Про інформацію”. 02.10.1992 №2657-XII 
7 Закон України «Про науково і науково-

технічну експертизу»  10.02.1995 № 51/95-ВР 
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5.2  Перелік виконаних раніше науково-дослідних робіт, монографій, 
статей та іншої наукової продукції, на базі яких буде 
виконуватись дана робота. 

№ Публікація 
1 Выжва С.А., Гавриленко О.Д., Шабатура А.В., Онищук И.И., Теут Е.В. Радоновый 

контроль и измерения. – Алмааты. 2014. 289 с.  
2 Іванік О.М. , Назаренко М.В., Хоменко C.В. Моделювання геологічних процесів і 

структур. Київ. нац. ун-т іменi Тараса Шевченка. – Київ: Київський університет, 2014. 
116 с. 

3 Вижва С.А., Тищенко А.П. Математична обробка сейсмічних даних - К.: ВПЦ 
«Київський університет», 2013. – 153 с. ISBN 978-966-439-701-5 

4 Нетрадиційні джерела вуглеводнів України: монографія: у 8 кн. Кн 8. Теоретичне 
обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / 
Михайлов В.А., С.Г. Вакарчук, Зейкан О.Ю., С.В. Касянчук, І.М. Куровець, С.А. 
Вижва, Загнітко В.М., Коваль А.М., Ю.З. Крупський, В.В. Гладун, Чепіль П.М., В.П., 
Стрижак, Г.О. Кульчицька; Нац. акціонерна компанія «Нафтогаз України» та ін. – К.: 
Ніка-Центр. 2014. – 280 с. ISBN 978-966-521-659-9 

5 Bondar K. Rockmagnetic and palaeomagnetic studies of unconsolidated sediments of 
Bukovynka Cave (Chernivtsi region, Ukraine). Quaternary International. –2015. - 357.- PP. 
125-135. 

6 Menshov A.I. Informational content of the soil magnetism indicators for solving ecological 
tasks // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, 2013, pp. 92-98. 

7 Shevchenko A.L., Charnyi D.V., Akinfiev G.A., Kireev S.I. Factors Governing Strontium-
90 export with Surface Runoff in the Chernobyl NPP Restricted Zone. - Water Resources. 
ISSN 0097-8078. – 2016. – Vol. 43. №3. – Р.522-532. ISSN 0097-8078. 

8 Menshov O., Kuderavets R., Vyzhva S., Chobotok I., Pastushenko T. Magnetic mapping 
and soil magnetometry of hydrocarbon prospective areas in western Ukraine. - Studia 
Geophysica et Geodaetica - 2015, 59, 4, 614-627. 

9 Menshov O., Kuderavets R., Vyzhva S., Maksymchuk V., Chobotok I., Pastushenko T. 
Magnetic studies at Starunia paleontological and hydrocarbon bearing site (Carpathians, 
Ukraine) Studia Geophysica et Geodaetica, 60, 731-746, 2016. 

10 Pereira P., Cerda A., Martin D., Úbeda X., Depellegrin D., Novara A., Martinez-Murillo J., 
Brevik E.C., Menshov O., Comino J.R., Miesel J. Short-term low-severity spring grassland 
fire impacts on soil extractable elements and soil ratios in Lithuania. Science of The Total 
Environment. – 2017. - 578, 469-475. 

11 Вижва С.А., Онищук В.І. Electrical model of Cambrian rocks from Volodymyrska area in 
Volyno-Podillia (Ukraine) //  Nafta-Gaz, LXXIII, V.2, P.90-96. 

12 Вижва С.А., Онищук В.І., Рева М.В., Онищук І.І. Технологія лабораторних 
досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід. - Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2016. – 73. 
– с.20-26. 

13 Bondar K., Tsyupa I., Stakhiv I. Magnetic susceptibility of soils from Ukrainian cities and 
evaluation of pollution levels. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-
Geology. – 2015. - 3. 43-48. 

14 Shevchenko A. Distribution and Migration of Radionuclides in Meliorated Areas // 
Chernobyl disaster and groundwater / Editor V. Shestopalov. – A.A. Balkema Publisher: 
Printed in India, 2002. – P.P. 133-186. - ISBN 90 5809 2313. 

15 Pereira P., Brevik E., Oliva M., Estebaranz F., Depellegrin D., Novara A., Cerda A., 
Menshov O. Goal Oriented soil mapping: applying modern methods supported by local 
knowledge. In: Pereira, P., Brevik, E., Munoz-Rojas, M., Miller, B. (Eds.) Soil mapping and 
process modelling for sustainable land use management, Elsevier, pp. 61- 83. 
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5.3  Результати власних попередніх досліджень, які покладено в 

основу дослідження. 
На сьогодні в Україні діє Програма ЄС з попередження, готовності 

та реагування на природні та техногенні катастрофи в країнах Східного 
партнерства (PPRD East 2), яка має намір, серед інших своїх цілей, 
підвищити рівень методології і практики оцінки ризиків на національному 
рівні. Світовий досвід у сфері дослідження НГП підкреслює ефективність 
сучасних ГІС-методик та моделювання у попередженні та прогнозуванні 
негативного впливу землетрусів, зсувних процесів, процесів підтоплення, 
селевих потоків та ін., які розроблені фахівцями Геологічної служби США, 
Великої Британії та ін. Авторами проекту впродовж останніх 20 років 
розроблялись методики оцінки стану ПТС та комплексів в умовах впливу 
НГП на засадах моделювання геологічних процесів і структур та 
використання ГІС. 

Окремі результати досліджень впроваджені у виробництво та 
запатентовані. Однак на даний час єдиної методології регіонального та 
локального прогнозування НГП та кількісної оцінки їх силового впливу на 
об’єкти критичної інфраструктури, яка б враховувала дію комплексного 
впливу просторових і часових факторів, для території України не існує. Тому 
розробка такої методології і створення на її основі прогностичних моделей 
НГП є актуальною задачею. 

Авторами проекту, на прикладі Чорнобильської зони відчуження, 
вперше розроблено та апробовано методику визначення бар’єрної стійкості 
водозбірних басейнів до водного винесення 90Sr, що включає: оцінку 
поширення чинників водної міграції 90Sr на водозборі, множинний 
кореляційний аналіз між чинниками та річними об’ємами винесення 
полютанта; факторний аналіз, бальну оцінку бар’єрної стійкості та 
районування території, яка може бути застосована і для інших забруднень. 

Авторами розроблена методика ризик-аналізу на прикладі аналізу 
сейсмічного ризику територій розміщення потенційно-небезпечних об’єктів 
(АЕС України), яка може бути адаптована для оперативного реагування на 
ймовірні природно-техногенні небезпечні процеси. 
 
 

6 Основні наукові та нормативні вимоги до виконання науково-дослідної 
роботи: 

a. Вимоги до рівня проведення досліджень (не гірше ніж світові 
стандарти). 

Моделювання стану геологічного середовища при моніторингу НГП 
відповідатиме сучасним вимогам щодо комплексності і міждисциплінарності 
досліджень. В рамках досліджень передбачається отримання прямої 
інформації та її обробка розробленими інформаційно-аналітичними 
методиками: 

Отримання прямої інформації: 
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- за результатами польових досліджень, інформація яких буде зведена у 
повноцінні просторово-орієнтовані бази даних; 

- встановлення переліку критеріїв і ознак НГП; 
- встановлення рівнів забруднення; 
- інтегрований аналіз факторів виникнення забруднень (на основі ГІС-

технологій). 
Інформаційно-аналітичні методики прогнозування НГП відповідатимуть 

вимогам: 
- адекватності та дієвості засобів оцінки природної небезпеки у межах 

різних ландшафтно-кліматичних зон України; 
- актуальності щодо попередження надзвичайних ситуацій і прийняття 

ефективних управлінських рішень (наприклад мінімізації наслідків дії НГП; 
доцільності функціонування об’єктів КІ у випадку природно-техногенних 
катастроф тощо); 

- в цілому, підвищуватимуть загальний рівень ядерної і національної 
безпеки України, у тому числі безпеки КІ у випадку НГП. 

Рівень досліджень відповідатиме світовому та вітчизняному рівню у 
цьому напряму, що буде підтверджено публікаціями та участю у 
конференціях. Співробітники теми можуть бути направлені у відрядження 
для проведення спільних наукових досліджень та для представлення 
результатів теми на наукових конференціях, форумах, конгресах та семінарах 
в Україні та за кордоном: Запоріжжя (Україна), Ржищев (Україна), Свалява 
(Україна), Дніпро (Україна), Львів (Україна), Зіньків (Україна), Трускавець 
(Україна), Відень (Австрія), Тюбінген (Німеччина), Мюнхен (Німеччина), 
Берлін (Німеччина), Дурб (Бельгія), Монпельє (Франція), Париж (Франція), 
Вільнюс (Литва), Хенціні (Польща), Варшава (Польща), Прага (Чехія), Порто 
(Португалія), Лондон (Велика Британія), Лунд (Швеція), інші університети та 
наукові центри США та Європи. 

Результати участі у зазначених заходах будуть відображені у проміжних 
та заключному звітах за результатами НДР. 

 
 
6.2 Вимоги до якості наукової продукції, створеної при проведенні 
науково-дослідної роботи. 
Методологія прогнозування НГП виявить високу результативність, 

оскільки вона є основою для забезпечення ефективного і безпечного 
функціонування ПТС, сприятиме зниженню фінансових ризиків та 
визначатиме раціональний комплекс превентивних заходів без додаткових 
високовартісних спеціалізованих досліджень. 
 

6.3  Вимоги до форми представлення результатів досліджень, 
декларування створюваної наукової продукції про відповідність її чинним 
нормативним документам України згідно з переліком, який додається. 

Результати проведених досліджень будуть представлені у вигляді: 
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- баз даних геолого-геофізичної інформації (бази даних НГП, 
паспорти об’єктів); 

- ГІС-проектів; 
- розрахунково-аналітичних модулів; 
- прогнозних карт поширення НГП (зсувної небезпеки, селевої 

небезпеки у межах Карпатського регіону та модельних полігонів у межах 
Середнього Придніпров’я). 

 
6.4  Інші вимоги. 
Принципи застосування концептуальних моделей на підставі ГІС-

аналізу будуть включені до навчальних програм при викладанні курсів 
“Моделювання геологічних процесів і структур”, “Методи геологічного 
картування” для студентів ОКР «бакалавр» та «магістр», буде проведено 
низку додаткових семінарів з проблематики досліджень проекту, що 
висвітлюватимуть сучасні методики моделювання НГП; планується 
організувати вебінари за темою проекту для усіх зацікавлених студентів, 
аспірантів та докторантів. 
 
7 Етапи науково-дослідної роботи:  

Термін 
виконання 

(дата) 

№
 

п/
п 

Назва етапів НДР 
поча
ток 

закін-
чення 

Очікувані результати за 
етапами 

Звітні документи та 
наукова продукція, що 

підлягають здачі в 
кінці етапу 

1. Аналіз вхідних даних 
для моделювання; 
розробка геолого-
геофізичних та 
математичних 
моделей геологічного 
середовища та НГП, 
створення бази даних 
геолого-геофізичної 
інформації та ГІС-
проекту розвитку 
НГП у межах 
Карпатського регіону, 
територій 
розташування РАЕС 
та зони відчуження 
ЧАЕС 

01
.0

1.
20

18
 

31
.1

2.
20

18
 

Визначення чинників 
впливу НГП на ПТС та 
головних параметрів 
моделювання на основі 
теоретичних, емпіричних, 
експериментальних даних 
та ГІС-аналізу. Створення 
бази даних геолого-
геофізичної інформації, 
розробка ГІС-проекту 
розвитку НГП в межах 
модельних полігонів, 
розробка переліку 
найбільш інформативних 
геофізичних та 
гідрогеологічних 
параметрів, які 
відповідають за стійкість 
геологічного середовища 

Iнформацiйний звiт. 
Запланованих 
публікацій – 6. 
Захистів магістерських 
робіт – 2. 

2. Моделювання та 
кількісна оцінка 
впливу НГП на 
об’єкти критичної 
інфраструктури на 
основі аналізу 
комплексу 
геофізичних, 
геологічних та 

01
.0

1.
20

19
 

31
.1

2.
20

19
 

Розробка нових та 
вдосконалення існуючих 
методів моделювання 
НГП. 

Iнформацiйний звiт. 
Запланованих 
публікацій – 11. 
Захистів магістерських 
робіт – 2. 
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Термін 
виконання 

(дата) 

№
 

п/
п 

Назва етапів НДР 
поча
ток 

закін-
чення 

Очікувані результати за 
етапами 

Звітні документи та 
наукова продукція, що 

підлягають здачі в 
кінці етапу 

гідрогеологічних 
параметрів 

3. Прогнозування 
природної і природно-
техногенної 
небезпеки та оцінка 
ризиків і загроз 
виникнення 
надзвичайних 
ситуацій геологічного 
характеру на об’єктах 
КІ у межах 
Карпатського регіону, 
територій 
розташування РАЕС 
та зони відчуження 
ЧАЕС 

01
.0

1.
20

20
 

31
.1

2.
20

20
 

Очікувані результати 
етапу: Локальне 
прогнозування у межах 
модельних полігонів та 
конкретних об'єктів 
небезпеки виникнення 
надзвичайних ситуацій 
природного та природно-
техногенного характеру. 
Створення прогнозних 
карт природної та 
природно-техногенної 
небезпеки. 

Звітна документація: 
Заключний звіт. 
Запланованих 
публікацій – 13. 
5 – впроваджень; 5 - 
захистів дисертацій 
канд. та докт.наук; 
Захистів магістерських 
робіт – 2. 

 
 

8 Проведення експериментальних досліджень: 
 

8.1 Вимоги до матеріально-технічної бази, якої потребують 
експериментальні дослідження, відповідність її чинним 
нормативним документам України. 
Повинні відповідати чинним нормативним документам України. 
 
8.2 Наявність потрібних засобів вимірювальної техніки, 
необхідність проведення їх повірки, метрологічної атестації або 
калібрування згідно з переліком, який додається (потрібні для 
виконання роботи засоби вимірювань наявні, їх перелік навести в 
Додатку №2). 
Потребуватиме регулярної повірки, калібрування та сервісного 

обслуговування аналітприладів. 
 

8.3 Засоби моделювання об’єктів дослідження, склад документації 
для їх виготовлення та атестації. 
Застосовуватиметься програмне забезпечення: 
- електронні таблиці Microsoft Excel 2010 зі стандартними 

інструкціями пакету MS Office; 
- системи управління бази даних Microsoft Access 2010 зі 

стандартними інструкціями пакету MS Office; 
- пакети обробки цифрових даних та побудови карт Surfer 8, 

MapInfo, ArcGIS; 
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- власне оригінальне програмне забезпечення, теорія, алгоритми та 
результати використання якого наводяться у затверджених звітах про 
виконання НДР та в публікаціях. 
 

8.4 Методи дослідження та апаратура (перелік обладнання навести в 
Додатку №2). 
Будуть використовуватися загальнонаукові методи досліджень, у 

тому числі методи геологічних досліджень: геолого-структурний, 
геоморфологічний аналіз; а також спеціальні види досліджень: мінералого-
петрографічний, спектральний, ядерно-фізичний аналізи складу порід; 
методи обробки інформації: статистичні (групування фактичного матеріалу 
за різними ознаками, його узагальнення, кластер-аналіз, факторний, 
дискримінаційний, кореляційний аналізи, непараметричні класифікації), 
інтерпретаційні (комплексний геолого-геофізичний аналіз). Буде 
використовуватися комплексна обробка та інтерпретація експериментальних 
даних із застосуванням спеціального програмного забезпечення. 

Буде використана апаратура вимірювальної лабораторії ННІ 
"Інститут геології" (додаток 2). 
 

8.5 Основні технічні вимоги, які повинні виконуватися при 
проведенні науково-дослідної роботи: 
 
8.5.1 Вимоги до номенклатури досліджуваних параметрів чи 
фізичних величин, їх допустимі похибки. 
 

№ 
з/п 

Параметри і фізичні величини, що 
використовуються в науково-дослідній роботі 

Розмірність та 
одиниця 

вимірювання 
Межа визначення Допустима 

похибка 

1 Вміст петрогенних оксидів: SiO2, TiO2, Al2O3, 
Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, 
P2O5, CO2, H2O- 

% маси 0,001-0,005% 
маси 

5-10% відн. 

2 Вміст породотвірних мінералів % об’єму 0,5-1% об’єму 5-10% об’єму 
3 Вміст акцесорних мінералів % об’єму 0,0005-0,001%  10-15% відн.  
4 Вміст Cl, S, F % маси 0,001-0,1% маси 5-10% відн. 
5 Вміст Cr, V, Co, Ni, Cu, Zn, Ce, Ba, La, Zr, Sr, 

Rb, Ge, Mo, Sn, Nd, Bi, Yb, Ag, Cs, Pb, Ga, Nb, 
Y, Th, U 

% маси 0,001-0,005% 
маси  

5-10% відн 

6 Тиск кг/см2 0,06-103 кл. точ. 2,5 
7 Частота Гц 103-1003 0,1% 
8 Напруга постійного струму В 0-1000 2% 
9 Теплопровідність Вт/(мК)  0,05 Вт/(мК) 
10 Загальна пористість % об’ємні  0,05% об’ємн. 
11 Відкрита пористість  % об’ємні  0,05% об’ємн. 
12 Швидкості розповсюдження поздовжніх і 

поперечних пружних хвиль 
м/с 300-15000 2% 

13 Швидкість розповсюдження поперечних 
пружних хвиль 

м/с 300-15000 2% 

14 Температура Кюрі °С 20 – 800 5 °С 
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№ 
з/п 

Параметри і фізичні величини, що 
використовуються в науково-дослідній роботі 

Розмірність та 
одиниця 

вимірювання 
Межа визначення Допустима 

похибка 

15 Вага кг 10-6 – 510-2 10-5 
16 Густина об'ємна, мінеральна густина кг/м3 0-20000 0,01 кг/м3 
17 Густина твердої фази кг/м3 0-20000 0,01 кг/м3 
18 Індукція магнітного поля Тл 10-11 – 10-5  0,5 
19 Залишкова природна намагніченість 10-3 А/м  5-10% відн. 
20 Магнітна сприйнятливість од. СІ 10-6– 10-1 0,5% відн. 
21 Намагніченість насичення 10-3 А/м  5-10% відн. 
22 Потужність дози інтегрального гамма-

випромінювання (загальна радіоактивність) 
10-14 А/кг  10-15% відн. 

23 Потужність експозиційної дози інтегрального 
–випромінювання 

10-14 А/кг  20% 

24 Об’ємна концентрація 222Rn Бкм-3 0-104 20-30% 
25 Питома –активність Бк/кг 0,01-103 20-30% 
26 Питома –активність Бк/кг 0,01-103 20-30% 
27 Питома –активність Бк/кг  30% 
28 Щільність потоку альфа-, бета- та 

нейтронного випромінювання 
хв-1см-2 0,01-106 20-30% 

29 Питомий електричний опір Омм 101 – 109 5% 
 
8.5.2 Вимоги до допустимих рівнів фізичних величин, що 

характеризують зовнішні умови при проведенні досліджень. 
Згідно з нормами та основними санітарними правилами щодо 

проведення досліджень, встановленими на цей час в Україні. 
 

8.5.3 Нестандартні вимоги до техніки безпеки та охорони праці. 
Не висуваються. 

 
8.5.4 Інші технічні вимоги. 
Не висуваються. 

 
9 Кількість наукових працівників, що залучаються до виконання роботи, 

обґрунтування. 
доктори наук      4 
кандидати наук      6 
інженери       6 

Кваліфікація співробітників відповідає посадам, які вони обіймають 
(додаток №3). 
 

10 Очікувані наукові результати, їх переваги над аналогами та засоби їх 
реалізації. Окремо виділити можливий економічний ефект та очікувану 
патентоздатність. 

 
Комплексна оцінка впливу НГП на функціонування ПТС 

здійснюватиметься на основі системного підходу до аналізу екологічного 
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стану геологічного середовища; створення геолого-геофiзичних, 
математичних та просторових моделей геологічного середовища, НГП та 
ПТС. Для цього буде виконано комплексний аналіз механізмів та факторів 
НГП, що здійснюють найбільш руйнівний силовий вплив на ПТС у різних 
ландшафтно-кліматичних та тектонічних зонах. 

Ці дані разом із ГІС-аналізом дозволяють розробити прогнозно-
еталонні критеріальні моделі НГП; буде запропоновано перелік критеріїв і 
ознак їх формування; нову методику діагностики і моніторингу компонентів 
довкілля. 

Розроблені технології цільового комплексного аналізу геологічного 
середовища є підґрунтям оцінки стійкості складних ПТС та прогнозу їх 
поведінки на новому інформаційному рівні. Вона базується на визначенні 
загальних закономірностей дії НГП, виконаній структурній та 
функціональній типізації впливів геологічного середовища на інженерні 
об‘єкти. Комплексний цільовий аналіз стану геологічного середовища та 
кількісна оцінка впливу НГП визначатиме нові методичні підходи до 
вирішення прикладних завдань попередження надзвичайних ситуацій 
природного і природно-техногенного характеру та мінімізації економічних 
збитків, що безумовно матиме економічний ефект. 

Результати проведених досліджень у вигляді розроблених ГІС-
проектів, прогнозних карт поширення НГП та рекомендацій щодо мінімізації 
їх негативного впливу будуть запропоновані для використання 
підприємствами та установами Міністерства екології та природних ресурсів 
України, Міністерства оборони України, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Міністерства інфраструктури України, обласними, 
районними та селищними адміністраціями. 

Результати будуть використані для спільної подачі заявок із 
іноземними партнерами на отримання нових грантів у рамках проектів: 
Горизонт 2020, НАТО, «Наука заради миру та безпеки», Товариства 
геофізиків-дослідників США (Society of Exploration Geophysicists) по 
програмі «Геовчені без кордонів» (Geoscientists Without Borders). 

Оскільки більшість існуючих методів спрямована на регіональне 
прогнозування та оцінку якісного впливу геологічного середовища на 
техногенні об‘єкти, а моделювання екстремальних ситуацій з урахуванням дії 
різноманітних геологічних факторів та об'єктивний прогноз їх небезпеки 
потребує оперативних розрахунків і кількісної оцінки впливу НГП, то 
запропоновані методики інформаційного моделювання є підґрунтям 
комплексного аналізу складних ПТС і дозволяють з високим ступенем 
достовірності та точності створити доказову базу високої роздільної 
здатності та оцінити ризики. 

 
№ Назви показників очікуваних результатів Кількість 
1 Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, 

що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або 
Scopus з індексом SNIP ≥ 0,4 (Source Normalized Impact Рer 

5 



 

 13 

№ Назви показників очікуваних результатів Кількість 
Paper) (для соціо-гуманітарних наук з індексом SNIP > 0). 

2 Будуть опубліковані за темою проекту статті у журналах, 
що входять до переліку фахових видань України та мають 
ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до 
пп.10.1-10.2, а також англомовні тези доповідей у 
матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються 
науково-метричними базами даних WoS або Scopus (Index 
Сореrnicus для соціо-гуманітарних наук) та охоронні 
документи на об’єкти права інтелектуальної власності 

25 

3 Монографії за темою проекту, що будуть опубліковані у 
закордонних виданнях офіційними мовами Європейського 
Союзу (друкованих аркушів) 

0 

4 Розділи монографій за темою проекту, що будуть 
опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами 
Європейського Союзу (друкованих аркушів) 

4 

5 Монографії за темою проекту, що будуть опубліковані 
мовами, які не відносяться до мов Європейського Союзу 
(друкованих аркушів) 

11 

6 Буде впроваджено наукові або науково-практичні 
результати проекту шляхом укладання господарчих 
договорів, продажу ліцензій, грантових угод поза межами 
організації-виконавця 

5 

7 Буде захищено дисертації кандидата наук (доктора 
філософії) та доктора наук виконавцями за темою проекту 

5 

 
11 Перелік звітної документації та наукової продукції, що пред’являються 

замовнику після закінчення робіт. 
o Заключний звіт. 
o Витяг з протоколу засідання Вченої ради ННІ "Інститут геології" 

про розгляд і прийняття НДР. 
o Акт прийняття НДР комісією комплексної наукової програми 

університету. 
o Акт впровадження результатів НДР в навчальний процес. 
o Акт впровадження результатів НДР в виробництво. 
o Облікова картка НДР. 
o Інформаційна картка НДР. 
o Анотований звіт. 

 
12 Порядок розгляду та приймання науково-дослідної роботи: 

Результати роботи розглядаються та приймаються Вченою радою 
ННІ "Інститут геології". Розглядаються та приймаються Координаційною 
радою комплексної наукової програми «Надра». Анотований звіт за 
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завершеною науковою роботою приймається секцією «Раціональне 
природокористування» МОН України. 
 

Додатки до технічного завдання: 
1. Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, 

вимогам яких повинна відповідати наукова продукція, створена при 
виконанні прикладної науково-дослідної роботи (Додаток №1). 

2. Перелік обладнання та засобів вимірювальної техніки, які 
передбачається використовувати при виконанні науково-дослідної 
(прикладної) роботи (Додаток №2). 

3. Кадрове забезпечення виконавців науково-дослідної роботи 
(Додаток №3). 

 
Науковий керівник: завідуючий кафедри 
геофізики, доктор геологічних наук, 
професор 
             (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 
 
 

_____________  _С.А.Вижва_____________ 
(підпис)   (ініціали, прізвище) 
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Додаток № 1 до технічного завдання: 
 

Перелік чинних законодавчих та нормативних документів України, вимогам яких 
повинна відповідати наукова продукція, створена при виконанні прикладної 

науково-дослідної роботи. 
 

№ 
п.п. 

Назва документу (закону, постанови, 
стандарту, класифікатору, іншого 

нормативного документу) 
Дата  

Реєстраційний 
номер 

документу 
1 Державний стандарт України 

"Інформація та документація. Звіти у 
сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення" (затверджено 
наказом Держстандарту України № 58 
від 23.02.1995). 

22.06.2015 ДСТУ 3008-
2015 

2 Бібліографічний опис документації 01.07.2007 ДСТУ ГОСТ 
7.1.2006 

3 Державний стандарт України «Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та 
видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання» 
(затверджено указом Держкомітету 
України з питань технічного 
регулювання і споживчої політики № 
322 від 10.11.2006). 

10.11.2006 ДСТУ 7.1:2006 

4 Метрологія. Повірки засобів 
вимірювальної техніки. Організація та 
порядок проведення  

2006  
 

ДСТУ 
2708:2006 

5 ДСТУ ISO/IEC 17050-1: 2006 
«Національний стандарт України. 
Оцінювання відповідності. Декларація 
постачальника про відповідність. 
Частина 1. Загальні вимоги» 
 

2006  ДСТУ ISO/IEC 
17050-1: 2006 

6 ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення 
та поставлення продукції та 
виробництво. Правила виконання 
науково-дослідних робіт. Загальні 
положення». 

2000  ДСТУ 3973-
2000 

7 Метрологія. Одиниці фізичних величин. 
Основні одиниці фізичних величин 
Міжнародної системи одиниць. Основні 
положення, назви та позначення. 

01-01-1999 ДСТУ 3651.0-
97 

8 Вимоги до реферату та анотації 01.07.1997 ГОСТ 7.9-95 
9 Метрологія. Одиниці фізичні величини. 1997 ДСТУ 3651. 1-
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№ 
п.п. 

Назва документу (закону, постанови, 
стандарту, класифікатору, іншого 

нормативного документу) 
Дата  

Реєстраційний 
номер 

документу 
Похідні одиниці фізичних величин 
Міжнародної системи одиниць та 
позасистемні одиниці. Основні поняття, 
назви та позначення  

97 

10 Метрологія. Одиниці фізичні величині, 
фізичні сталі та характеристичні числа. 
Основні положення, позначення, назви 
та значення  

1997 ДСТУ 3651.2-
97 

 
  

Науковий керівник: завідуючий кафедри 
геофізики, доктор геологічних наук, 
професор 
             (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

_____________  _С.А.Вижва_____________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище) 
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Додаток № 2 до технічного завдання: 

 

Перелік обладнання та засобів вимірювальної техніки, які передбачається 
використати при виконанні прикладної науково-дослідної роботи 

 
Наявні обладнання та засоби вимірювальної техніки: 

Дата повірки, атестації 
або калібрування № 

п/п 

Назва засобу 
вимірювальної 

техніки 
Тип Заводський 

номер останньої Наступної* 

Місце 
знаходжен

ня 
1 Дозиметр  ДКС-96-05 327 2017 2018 к.119 
2 Дозиметр  ДКГ-02У 

АРБИТР  2017 2017 2018 к.119в 

3 Радіометр  СРП-68 3280 2017 2018 к.119а 
4 Радіометр  СРП-68 091 2017 2018 к.119а 
5 Еманометр радону РРА-01М-03 0341708 2017 2018 к.119в 
6 Радіометр радону 

портативний  
РРА-01М-01 
«Альфарад»  66201 2017 2018 к.108 

7 Радіометр  «Бета» 12294 2017 2018 к.119а 
8 Радіометр  «Бета» 8932 2017 2018 к.119а 
9 Альфа-бета 

радіометр  
УМФ-2000 908 2017 2018 к.119а 

10 Спектрофотометр  UNIКО 1200 Р 100810100 2017 2018 к.111 
11 Електронний 

фіксатор аномалій 
ЭФА-1 08-91 - - к.108 

12 Поляризаційний 
мікроскоп 

МИН-8 661088 - - к.108 

13 Стереоскопічний 
мікроскоп 

МБС-1 733724 - - к.108 

14 Мегаомметр  С.А.6547 167531 ССН 2017 2018 к.185 
15 Мультиметр  UT70B 1040619197 2017 2018 к.185 
16 Вимірювач опору  Ф4103-М1 21308 2017 2018 к.185 
17 Вимірювач опору CA6470N 129443 2017 2018 к. 185 
18 Вимірювач опору CA6470N 129435 2017 2018 к. 111 
19 RLС-метр 

прецизійний 
МНС 1100 15 2017 2018 к.185 

20 Апаратура 
електророзвідуваль
на 

ЕРП-1 
091 

2017 2018 к.119а 

21 Апаратура 
електророзвідуваль
на 

ЕРП-1 
092 

2017 2018 к.119а 

22 Прилад для 
вимірювання 
швидкості 
поширення 
ультразвукових 
коливань  

КЕРН 4 

1 

2017 2018 к.185 

23 Вага електронна 
лабораторна  

WPS 360/С/2 170161 2017 2018 к.185 

24 Вага електронна 
лабораторна  

GM 1502 15302933 2017 2018 к.111 

25 Терези лабораторні 
рівноплечі  

ВЛР-200 449-173 2017 2018 к. 108 

26 Терези WPS360C2 170161 2017 2018 к. 185 
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Дата повірки, атестації 
або калібрування № 

п/п 

Назва засобу 
вимірювальної 

техніки 
Тип Заводський 

номер останньої Наступної* 

Місце 
знаходжен

ня 
27 Вимірювач 

магнітної 
сприйнятливості  

KLY-2 б/н 2017 2018 к.337 

28 Капометр КТ-5 б/н 2017 2018 к.337 
29 Вимірювач 

магнітної 
сприйнятливості  

МS-2 б/н 2017 2018 к.337 

30 Вимірювач 
залишкової 
намагнічуваності  

JR-4 б/н 2017 2018 к.337 

31 Магнітометр 
астатичний  

LAM-24 8753 2017 2018 к.337 

32 Магнітометр 
квантовий  

ПКМ-1 07307 2017 2018 к.337 

33 Частотомір  Ч3-62 б/н 2017 2018 к.111 
34 Осцилограф  C1-64а б/н - - к.111 
35 Штангенциркуль    б/н - - к.111 
36 Центрифуга  ОС-6м 0123 - - к.111 

*-- При потребі,згідно з законом України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність» № 1314-VII від 05.06.2014 р. в редакції від 02.08.2017 р. 
 
Обладнання та засоби вимірювальної техніки, що потрібно придбати для 
виконання НДР * 
№ 
п/п 

Назва обладнання Кількість 

1 Аквадистилятор електричний ДЭ-5 1 
2 Навігатор Garmin Oregon 750t 2 
3 Портативний реєстратор спектрів ПРС-01 1 
4 Центрифуга лабораторна ОПн-8 1 
5 Мобільний рентгенофлуоресцентний аналізатор ElvaX Mobile 1 
6 Рентгенофлуорисцентний спектрометр DELTA Premium 1 
7 (рН,ОВП метр/Кондуктометр/Солемір/Термометр) Delta 

OHM HD-2156.2 
4 

8 Професійний багатопараметричний радон-монітор 
AlphaGUARD PQ2000 

2 

9 Монітор радона RADON SCOUT PLUS 1 
10 Ручний осцилограф-мультиметр, 20 МГц, Fluke 123 2 
11 Дифманометр цифровий 1psi (+/- 6895 Па) AZ-82012 5 
12 Аналізатор радону SafetySirenPro Series 3 4 
*-- у разі наявності достатнього фінансування 
 

Науковий керівник: завідуючий кафедри 
геофізики, доктор геологічних наук, 
професор 
             (посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 
 

_____________  _С.А.Вижва_____________ 
(підпис)    (ініціали, прізвище) 
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                             Додаток № 3 до технічного завдання: 
Кадрове забезпечення виконавців науково-дослідної роботи 

 

№ 
з/п 

Посада, вчений ступінь, 
вчене звання Робота, що буде виконуватись 

1 
Провідний науковий 
співробітник, доктор 

геологічних наук, професор 

Науковий керівник теми. 
Розробка принципів і критеріїв моделювання НГП. 
Системний аналіз та узагальнення результатів 
досліджень. 

2 
Старший науковий 

співробітник, доктор 
геологічних наук, професор 

Комплексний аналіз механізмів та факторів НГП. 
Оцінювання їх впливу на функціонування ПТС. 
Системний аналіз та узагальнення результатів 
досліджень. 

3 
Старший науковий 

співробітник, доктор 
геологічних наук, професор 

Комплексний аналіз механізмів та факторів НГП. 
Створення геолого-геофiзичних, математичних та 
просторових моделей геологічного середовища, 
НГП та ПТС. Узагальнення результатів досліджень. 

4 
Старший науковий 

співробітник, кандидат 
геологічних наук 

Створення прогнозних карти природної та 
природно-техногенної небезпеки. Ризик-аналіз НГП. 

5 
Завідуючий лабораторією, 
кандидат геологічних наук, 

старший науковий співробітник 

Встановлення рівнів забруднення. Інтегрований 
аналіз факторів виникнення забруднень (на основі 
ГІС-технологій) 

6 
Старший науковий 

співробітник, кандидат 
геологічних наук 

Створення прогнозних карти природної та 
природно-техногенної небезпеки.  

7 
Старший науковий 

співробітник, доктор 
геологічних наук 

Встановлення рівнів забруднення. Інтегрований 
аналіз факторів виникнення забруднень (на основі 
ГІС-технологій) 

8 
Старший науковий 

співробітник, кандидат 
геологічних наук 

Інтегрований аналіз факторів виникнення НГП та їх 
фізико-геологічне моделювання  

9 Науковий співробітник, 
кандидат геологічних наук Створення баз даних НГП з паспортами об’єктів 

10 
Молодший науковий 

співробітник, кандидат 
геологічних наук 

Аналіз результатів геофізичної томографії для 
оцінки стану геологічного середовища та геологічної 
основи фундаментів споруд 

11 Провідний інженер Обробка та інтерпретація польових геофізичних 
даних 

12 Провідний інженер Польові вимірювання 
13 Провідний інженер Лабораторні вимірювання 

14 Провідний інженер Ведення документації, статистична обробка даних, 
технічний супровід звітів та документів 

15 Інженер І-ї категорії Створення і технічний супровід бази даних геолого-
геофізичної інформації 

16 Інженер Обробка даних геолого-геофізичної інформації 
Науковий керівник: доктор геологічних наук, 
професор 
             (посада, науковий ступінь, вчене звання) 
 
_____________  _С.А.Вижва_____________ 
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(підпис)    (ініціали, прізвище) 


