
Додаток 10б 

Секція Науки про Землю 
 

 
за   

ЗВІТ 

1-й етап виконання держбюджетної теми 18БП049-01 

(2018 рік) 

1. Назва НДР та категорія роботи: Сучасні технології моніторингу природних та природно-

техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної інфраструктури (держбюджетна 

науково-дослідна робота) 

2. Керівник НДР: проф. Вижва С.А., д.геол.н. 

3. Номер державної реєстрації НДР: 0118U000247 

4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

5. Терміни виконання етапу: 01.01.2018 – 31.12.2018 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання 1-го етапу НДР: 997,143 тис. грн 

7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків). 

Предмет досліджень: моделі небезпечних геологічних процесів, фізичні та фізико-механічні 

властивості породних комплексів, екологічний стан геологічного середовища, природні ризики, 

бар’єрна стійкість водозбірних басейнів, геофізичні параметри. 

Об’єкт досліджень: геологічні структури, небезпечні геологічні процеси, ґрунти, об’єкти 

критичної інфраструктури, водозбірні басейни. 

Мета досліджень полягає у розробці сучасних технологій моніторингу геологічного 

середовища для прийняття ефективних управлінських рішень щодо попередження надзвичайних 

ситуацій на основі розроблених обґрунтованих моделей і кількісної оцінки НГП. 

Завдання (в рамках етапу): 

• теоретичне обґрунтування і встановлення наявності зв’язків між окремими геолого-

геофізичними характеристиками та показниками екологічного стану геологічного середовища, 

дослідження їх інформативності при вивченні 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; 

• впровадження раціонального комплексу магнітних, геохімічних, радіометричних досліджень 

для експрес-діагностики і моніторингу екологічного стану міський агломерацій і територій; 

• апробація методики оцінки бар’єрної стійкості на прикладі водозборів в зонах впливу 

Рівненської та Чорнобильської АЕС (за достатнього ряду моніторингових спостережень). 

8. Результати виконання попереднього етапу (за наявності) (до 10 рядків).  

Обґрунтовано головні принципи та методи моделювання стану геологічного середовища, 

метою якого є інформаційно-аналітичне забезпечення системи моніторингу та прогнозування 

впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування інфраструктурних об’єктів. 

Визначено методичні підходи до моделювання складних природно-техногенних середовищ, що 

полягають у розробці окремих моделей геологічних процесів та оцінці їх впливу на об‘єкти 

критичної інфраструктури; обрано модельні полігони із найбільш вираженою дією небезпечних 

геологічних процесів. Виконано широке коло прикладних задач оцінювання впливу небезпечних 

геологічних середовищ на об’єкти критичної інфраструктури. Головним чином увага 

зосереджувалася на вивченні стійкості схилів і укосів комплексними (гідрогеологічними, 

геофізичними) методами. 

9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків). 

Головні послідовні етапи моделювання полягають у побудові моделей геологічного 

середовища та процесів, постановці комплексних задач якісної і кількісної оцінки впливу 

геологічних процесів і середовищ на функціонування ПТС, розробці фізичної, геолого-геофізичної 

та математичної моделей геологічного середовища, чисельному аналізі небезпечних геологічних 

процесів, розрахунках НДС геологічного середовища на основі розрахунково-аналітичних модулів. 



Методика дозволяє прогнозувати вплив небезпечних геологічних процесів на інфраструктурні 

об’єкти, розробити рекомендації щодо підвищення експлуатаційної надійності техногенних 

об‘єктів та попередити екстремальні ситуації. Для створення фізичної та геолого-геофізичної 

моделей, об‘єктивного визначення параметрів геологічного середовища та процесів, а також для 

наступного відпрацювання інформаційно-аналітичних методик моделювання стану природно-

техногенних систем обрано модельні полігони із найбільш вираженою дією небезпечних 

геологічних процесів. 

Проаналізовано характер впливу гірничодобувних робіт на геологічне середовище. 

Внаслідок проведення гірничодобувних робіт відбуваються комплексні зміни геологічного 

середовища не тільки в районі видобутку корисних копалин, а й на суміжних територіях. 

Основними наслідками впливу гірничодобувних робіт на геологічне середовище є зміна 

ландшафту, активізація процесів підтоплення та карстоутворення, зсувів та обвалів, осідання 

поверхні, активізація техногенних землетрусів.  

Вирішено широке коло прикладних завдань оцінювання впливу небезпечних геологічних 

процесів на об’єкти критичної інфраструктури. Головним чином увага зосереджувалася на вивченні 

стійкості схилів і укосів комплексними (гідрогеологічними, геофізичними) методами. 

Визначення вхідних гідрогеологічних параметрів для подальших розрахунків шляхом 

розв’язання обернених задач або за допомогою непрямих методів не дозволяє обґрунтовано 

пропонувати запобіжні інженерні заходи з регулювання рівня ґрунтових вод. Тому першочерговим 

практичним завданням з оцінки стійкості схилів на сьогодні, поряд із вивченням водно-фізичних 

характеристик ґрунтів, є виміри в натурних умовах величини інтенсивності інфільтраційного 

живлення підземних вод і динаміки руху вологи в зоні аерації. 

Інтенсивність інфільтраційного живлення підземних вод є одним із важливих чинників 

формування процесу водообміну. Для територій промислово-міських агломерацій при оцінці 

величини інфільтраційного живлення вкрай необхідно визначати техногенну складову цього 

живлення, доля якої в сумарному живленні (природне плюс техногенне) з часом зазвичай зростає. 

Результати дослідження зміни складових балансу в умовах техногенезу вказують на необхідність 

подальшого вивчення та обов’язкового врахування величини техногенного інфільтраційного 

живлення при обґрунтуванні інженерного захисту територій та прийнятті управлінських рішень. 

В зоні відчуження ЧАЕС в коливаннях рівня ґрунтових вод проявляється певна сезонна 

циклічність, згідно якої найнижчі рівні припадають на осінньо-зимовий період (жовтень-січень). 

Проте 2013-2015 і подальші роки відзначились аномальним зниженням рівнів, що пояснюється 

зменшенням інфільтраційного живлення підземних вод у зв’язку із глобальним потеплінням та 

припиненням експлуатації водойми-охолоджувача. Виділено ділянки поширення торфовищ, 

частина з яких пересихає у зв’язку із збільшенням сезонної температури, і несе небезпеку 

виникнення пожеж; визначено критичний рівень зволоження торфу (62-63%), за якого ризик 

виникнення пожеж суттєво зростає. Виконано огляд технологій попередження пожеж за 

допомогою гідротехнічних споруд на осушувальних системах.  

На основі теоретичних даних та рекогносційних експериментальних досліджень фізичних 

властивостей ґрунтового покриву і порід верхньої частини розрізу на модельних полігонах різної 

щільності критичної інфраструктури встановлено, що чинниками впливу можуть бути природні 

ерозійні та зсувні процеси, забруднення ґрунтового покриву та атмосфери важкими металами, 

проникнення у ґрунтовий покрив та підземні води первинних та вторинних продуктів 

вуглеводневого походження. Проведення методичних робіт на цих модельних полігонах 

направлене на встановлення найбільш ефективних і раціональних методик їх зйомки, 

інформативних показників локалізації і відстеження динаміки НГП. 

10. Результати 1-го етапу відповідно до технічного завдання 



Номер 

етапу 

Назва етапу згідно з 

технічним завданням 

Заплановані 

результати етапу 

Отримані результати етапу 

I 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 

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 

Обґрунтовано головні принципи та 

методи моделювання стану 

геологічного середовища, у тому 

числі складних природно-

техногенних систем, створено 

макетну структуру, розроблено 

принципи наповнення бази даних 

геолого-геофізичної інформації та 

сформовано електронні таблиці 

даних. 

Обґрунтовано вибір головних 

параметрів моделювання на основі 

теоретичних, емпіричних, даних та 

ГІС-аналізу. 

Обрано модельні полігони із 

найбільш вираженою дією 

небезпечних геологічних процесів. 

Вирішено широке коло прикладних 

завдань оцінки впливу небезпечних 

геологічних процесів на об’єкти 

критичної інфраструктури. 

Головним чином увага 

зосереджувалася на вивченні 

стійкості схилів, укосів 

комплексними (гідрогеологічними, 

геофізичними) методами. 

Визначено геолого-геоморфологічні 

чинники впливу НГП 

(гравітаційних, водно-ерозійних та 

водно-акумулятивних процесів) на 

інфраструктурні об’єкти) у межах 

модельних полігонів. 

 

11. Наукова новизна (до 25 рядків). 

Новизна досліджень, проведених в рамках першого етапу, полягала у розробці методик цільового 

комплексного аналізу геологічного середовища, кількісної оцінки впливу НГП на 

функціонування ПТС, оцінки природних ризиків на новому інформаційному рівні. Зокрема: 

- розробка методичних засад аналізу стану геологічного середовища, що дозволить об’єднувати 

результати широкого спектру дослідницьких інструментів на спільній базі; 

- розробка принципів створення універсального методолого-методичного інструменту 

інформаційно-аналітичного забезпечення цільових досліджень і реалізаційних заходів (щодо 

моніторингу природних та природно-техногенних процесів); 

- створення переліку модельних полігонів з різними природно-техногенними умовами і 

щільністю критичної інфраструктури для перевірки ефективності та інформативності 

методик цільового комплексного аналізу природно-техногенних систем; 

- в рамках аналізу чинників небезпечних геологічних процесів виконана факторизація 

природних і техногенних процесів для подальшої її категоризації і оцінювання. 

 

12. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 

рядків). 

Відмінною рисою досліджень в рамках першого етапу є розробка принципів і методології 

інформаційного, програмного та математичного забезпечення дослідження небезпечних 

геологічних процесів на основі формування інтегрованих баз даних геолого-геофізичної 



інформації, створення інтегральних геологічних моделей та моделювання впливу цих процесів 

на функціонування природно-техногенних систем. Іншою вагомою її перевагою є гнучкість і 

адаптивність, яка дозволяє поєднувати результати різних геологічних, геофізичних, 

дистанційного зондування  та інших методів на одній платформі , що має ГІС-забезпечення. 

13. Практична цінність результатів та продукції (до 10 рядків із посиланням на документи, 

які підтверджують співпрацю/апробацію на етапах виконання роботи). 

В рамках виконання І етапу теми 18БП049-01 розроблено принципову схему експериментальної 

установки "Електротомографічна установка «ELIZA»" (розробники: Хоменко Р.В., Бондар К.М., 

акт №1 Прийняття експериментальної розробки від ...), яка пройшла тестувальні опробування на 

низці майданчиків з різними природно-техногенними умовами. 

Результати І-го етапу використані для подачі заявок із іноземними партнерами на отримання 

спільної програми у рамках проекту Горизонт 2020. 

14. Використання результатів роботи у освітньому процесі (до 5 рядків). 

Лабораторна робота з курсу «Інженерна геофізика» для магістрів 2-го року навчання групи 

геофізика (4 год.) "Застосування мікроелектротомографічного зондування в модельних 

шаруватих середовищах". 

Магістерська робота («геофізика», 2018) Гадар Анастасії Сергіївни «Сейсмічна небезпека 

південно-західних територій (на прикладі Одеської області)», н.к. – проф. Вижва С. А. 

Магістерська робота («геофізика», 2018) Лопати Олексія В’ячеславовича «Визначення 

амплітудно-частотної характеристики ґрунтової товщі території Бортницької станції аерації з 

метою уточнення параметрів сейсмічності», н.к. – доц. Тищенко А. П. 

Магістерська робота («геофізика», 2018) Сафронова Анатолія Миколайовича «Комплекс методів 

електрометрії для дослідження сучасного стану гідротехнічних споруд (на прикладі Київської 

ГЕС)», н.к. – доц. Безродний Д. А. 

Головні принципи методики моделювання небезпечних геологічних процесів впроваджено у 

навчальні курси «Математичне моделювання геологічних систем» (4 год) для студентів ОКР 
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т. ематикою НДР: 
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1.1. Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web 

of Science (або Index Copernicus для соціо- 

гуманітарних наук). 
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Публікації в матеріалах конференцій, що 
входять до наукометричних баз даних Scopus 
та/або Web of Science (або Index Copernicus для 
соціо-гуманітарних наук). 
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1.3. Статті у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України: 

з них: в журналах з особливим статусом 

(рекомендовані секціями). 

 

   



1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань України. 

 18  

1.4. Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи) 

 

 1  

1.5. Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і подані до 

друку) в іноземних видавництвах 

 

   

1.6. Підручники, навчальні посібники 

України. 

 1  

1.7. Словники, довідники.    

2 Підготовка наукових кадрів: 

2. .1. Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.2. Захищено кандидатськихдисертацій

 за тематикою НДР. 

2 магістра 3 магістра 150 

3 Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, створені за 

тематикою НДР: 

3.1. Отримано патентів України. 

3.2. Отримано свідоцтв про реєстрацію 

авторського права України. 

3.3. Подано заявок на отримання патенту 

України. 

3.4. Отримано патентів інших держав. 

Подано заявок на отримання патенту інших 

держав. 

0 0  

4 Участь з оплатою у виконанні НДР 

(.штатних одиниць/осіб): 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених та аспірантів. 

 1  

* До звіту додається перелік штатних виконавців (ПІБ та посада) 
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