
Секція Науки про Землю 
 

ЗВІТ 

за 2-й етап виконання держбюджетної теми 18БП049-01 

(2019 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: 01.01.2019 – 31.12.2019 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання 2-го етапу НДР: 1108,2 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): 

• розробити раціональний комплекс із існуючих методів вивчення НГП, встановити найбільш 

ефективні щодо фіксацій впливу НГП на ПТС; 

• уточнити методичні підходи в низці вирішення прикладних задач щодо виявлення 

негативної дії НГП, 

• встановити ризики пов’язаних з впливом НГП на об’єкти КІ та запропонувати підходи їх 

комплексного їх аналізу (класифікація, оцінювання, ранжування) 

• розробити технології цільового комплексного аналізу ПТС в межах впливу НГП; 

• розробити робочі фізико-геологічні і математичних моделі поведінки породного масиву в 

умовах підвищеної зсувної небезпеки та підтоплення. 

 

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

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. 

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

Виконувалася апробація методик діагностики НГП на конкретних ПТС шляхом підбору 

найефективніших методів.  



Для дослідження зсувних, суфозійних, карстових та процесів підтоплення виконувалося вибір 

ефективного комплексу дослідження. (1) В рамках створеної фізико-геологічної моделі поведінки 

породного масиву в умовах підвищеної зсувної небезпеки, було з’ясовано, що виникнення і 

розвиток зсувних процесів можна представити як зрушення термопружно-пластичної рівноваги 

ізотропної матриці середовища під дією прикладених до неї гравітаційних та поверхневих 

навантажень, неоднорідного стаціонарного температурного поля та вологості. (2) Для виявлення 

площин ковзання і бічних заколів зсуво- та провальнонебезпечних ділянок були встановленні 

критерії їх ідентифікації георадарним методом та (3) інформативність магнітних методів при 

дослідженні об’єктів КІ на зсувонебезпечних ділянках (тестові полігони «Ржищів», «Гребені». 

Запропоновані комплекси методів і технології їх застосування є інструментом підвищеної 

надійності для прогнозування зсувної небезпеки у межах певного породного масиву, а також 

доповнюватиме традиційні методики інженерних розрахунків. (4) Комплексування методів 

магнітометрії, томографії електричного опору та георадіолокації на карстовому масиві печери 

Вертеба у Подільсько-Буковинській карстовій області показали ефективність у виявленні напрямів 

розвитку закарстування та характеристик карстового рельєфу (наприклад, виявлення потенційних 

порожнин в стінках печер та складу їх заповнювача). (5) Комплекс методів - ВЕЗ, буріння, РАП, 

георадар – був використаний при пошуках зон зволоження та глибини залягання ґрунтових вод (на 

територіях уразливих до підтоплення). 

В грунтознавчому кластері (1) запропоновано спосіб визначення елементів газового режиму 

ґрунтів на різній глибині, що виявився придатним для експресної діагностики їх реабілітаційної 

функції; (2) запропоновано «магнітний метод» (як спосіб експресної оцінки забруднення ґрунтів 

територій міських агломерацій. 

Розроблена технологія визначення регіональної (побасейново) бар’єрної стійкості по 

відношенню до водного винесення певного радіонукліду, що поєднує математико-статистичну 

обробку вхідних даних (кореляційний, факторний, регресійний та кластерний аналіз) з підбором 

показників мінімізації водного винесення радіонукліду. 

Розроблені нові методичні підходи до вирішення прикладних завдань попередження 

надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного характеру, що включало (1) 

модифікацію мікроелектрозондування (МЕЗ), (2) виконаний розрахунок розмірних параметрів 

установок мікрогеофізичних досліджень, (3) розроблені рекомендації по врахуванню основних 

похибок електрометричних вимірювань при вивченні процесів підтоплення ґрунтів, (4) розроблена 

програмно-алгоритмічна послідовність обробки даних ДЗЗ (супутникової інтерферометрії) для 

складання карти деформацій (карта зі зміщеннями території) заданих ділянок земної поверхні, (5) 

з’ясовано характер та ступінь залежності режиму та ресурсів підземних вод від проявів 

глобального потепління тощо. 

Технології цільового комплексного аналізу ПТС охоплювали (1) умов формування бази 

геоданих, прогнозних ознак виникнення небезпечних геологічних процесів; (2) оцінки ролі і впливу 

різногенетичних факторів у формуванні різногенетичних небезпечних геологічних процесів у 

межах даного регіону, (3) комплексної обробки мікрогеофізичних даних. 

Розроблено (1) фізико-геологічну та математичну модель поведінки породного масиву в 

умовах підвищеної зсувної небезпеки; (2) робочої математичної моделі прогнозування підтоплення 

з використання даних електрометрії; (3) робочу модель асиміляції СО та СО2 ґрунтами, як фактор, 

що знижує ризики пов’язані із емісією парникових газів в атмосферу; (4) запропоновано підходи 

щодо комплексного аналізу (класифікації, оцінки, ранжування) ризиків пов’язаних з впливом їх на 

об’єкти КІ; (5) обгрунтовано визначення бар’єрної стійкості територій до завдань наукового 

моніторингу, що разом із оцінювання ризиків включає елементи авто реабілітаційної функції. 

 

10. Результати 2-го етапу відповідно до технічного завдання 

Номер 

етапу 

Назва етапу 

згідно з 

технічним 

завданням 

Заплановані 

результати 

етапу 

Отримані результати етапу 



Номер 

етапу 

Назва етапу 

згідно з 

технічним 

завданням 

Заплановані 

результати 

етапу 

Отримані результати етапу 

2 Моделювання та 

кількісна оцінка 

впливу НГП на 

об’єкти критичної 

інфраструктури на 

основі аналізу 

комплексу 

геофізичних, 

геологічних та 

гідрогеологічних 

параметрів 

Розробка нових та 

вдосконалення 

існуючих методів 

моделювання НГП 

Уточнені і запропоновані нові методики 

діагностики НГП, пов’язані з особливостями 

комбінування екогеофізичних методів (при 

вивченні процесів підтоплення), визначення 

зрушення термопружно-пластичної рівноваги 

ізотропної матриці під дією прикладених напруг 

(при вивченні зсувних процесів), комбінування 

електротомографії, магнітометрії, георадарних 

вимірювань тощо (при вивченні сульфатного карту, 

суффозії) тощо. 

Визначено методичні підходи до моделювання 

складних природно-техногенних систем (ПТС) під 

впливом НГП стосовно в задачах інженерної 

геології, інженерної геодинаміки, гідрогеології, 

грунтознавства, екології. 

Розроблений програмно-розрахунковий спосіб 

даних дистанційного зондування землі (ДЗЗ), 

передусім вертикальних переміщень території, для 

оцінювання інтенсивності розвитку зсувних 

процесів. 

Обґрунтовано головні принципи та методи 

моделювання стану геологічного середовища та 

впливів небезпечних геологічних процесів, метою 

якого є інформаційно-аналітичне забезпечення 

системи моніторингу та прогнозування впливу 

небезпечних геологічних процесів на 

функціонування інфраструктурних об’єктів. 

Запропоновано підходи щодо комплексного аналізу 

ризиків пов’язаних з впливом їх на об’єкти КІ, що 

включає етап класифікації, оцінки та ранжування. 

Зокрема, здійснено ранжування кожного фактору та 

оцінку придатності виділених об’єктів відповідно 

до створеної концепції оцінки зсувонебезпеки 

території, ранжування ризиків забруднення 

грунтових вод тощо. 

 

 

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

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

рядків). 

Потрібно порівняти з іншими аналогами 

Відмінною рисою 2-го етапу є поповнення і розширення баз даних геолого-геофізичної 

інформації по об’єктам КІ (збільшення кількості об’єктів, обсягу і номенклатури характеристик 

об’єктів); оптимізація методів діагностики НГП (уточнення параметрів установок 

мікрогеофізичних досліджень, ідентифікаторів ознак НГП при магнітометричних та 

георадарних досліджень), уточнення технології цільового комплексного аналізу ПТС (зокрема 

програмно-алгоритмічна послідовність обробки даних ДЗЗ для складання карти деформацій , 

технологія комплексної обробки мікрогеофізичних даних тощо). 

Перевагою отриманих результатів 2-го етапу є їх математико-статистична формалізація в 

рамках якої створені прототипи математичних моделей впливу НГП та системи оцінювання 

(прогнозно-еталонна модель для виявлення ділянок ймовірного виникнення та потенційної 

активізації зсувів; модель прогнозування підтоплення на основі використання даних 



електрометрії, моделей оцінювання автореабілітаційних функцій грунтів і басейнових 

територій), класифікації (через виконану структурну і функціональну типізацію впливів 

геологічного середовища на інженерні об‘єкти КІ) та ранжування пов’язаних з ними ризиків 

(запропонований як найбільш раціональний - модельний метод) тощо. 

 

12. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи 
 

№  

 
Показники 

Заплановано 

(відповідно до 

запиту) 

Виконано 

(за 

результат

ами НДР) 

% 

вико- 

нання 

кількість кількість % 
1 Публікації виконавців (авторів) за 

т.ематикою НДР: 

 

6 

 

 

 

 

 

51 перевико

нано 
1.1. Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та/або Web 

of Science (або Index Copernicus для соціо- 

гуманітарних наук). 

 

6 8 перевико

нано 

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

 

0 28 перевико

нано 

1.3. Статті у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань України: 

з них: в журналах з особливим статусом 

(рекомендовані секціями). 

 

 7 

(вони 

також п. 

1.1) 

 

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань України. 

0 12 перевико

нано 

1.4. Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої ради закладу 

вищої освіти (наукової установи) 

 

0 1 перевико

нано 

1.5. Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і подані до 

друку) в іноземних видавництвах 

 

 0  

1.6. Підручники, навчальні посібники 

України. 

0 1 перевико

нано 

1.7. Словники, довідники.  0  

2 Підготовка наукових кадрів: 

2. .1. Захищено докторських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.2. Захищено кандидатських 

 дисертацій за тематикою НДР. 

2 магістра 

Докторських – 

0, 

кандидатських 

- 0 

2 3 магістра 

Докторськ

их – 0, 

кандидатсь

ких - 2 

перевико

нано 

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 0 

4 Участь з оплатою у виконанні НДР 

(.штатних одиниць/осіб): 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених та аспірантів. 

0 Студентів – 

1, 

Аспірант - 1 

перевикона

но 
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кількісна оцінка впливу НГП на об’єкти критичної інфраструктури на основі аналізу комплексу 
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Розробка нових та вдосконалення існуючих методів моделювання НГП. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

Нові методики діагностики НГП полягали насамперед у раціональному 

комплексуванні існуючих методів та їх адаптації до конкретної ПТС: 

o В рамках фізико-геологічної моделі поведінки породного масиву в 

умовах підвищеної зсувної небезпеки, виникнення і розвитку зсувних процесів 

описується як зрушення термопружно-пластичної рівноваги ізотропної матриці під 

дією прикладених до неї масових (гравітаційне поле Землі) та поверхневих зусиль, 

неоднорідного стаціонарного поля температури. Крім того, вважається, що модуль 

Юнга в кожній точці матриці залежить від температури та вологості. Запропонована 

методика є інструментом прогнозування зсувної небезпеки у межах певного 

породного масиву, може використовуватись у комплексі з іншими методами, зокрема 

геофізичними, оцінка ж стійкості зсувонебезпечних схилів та зсувного тиску 

здійснюється на підґрунті традиційних методик інженерних розрахунків. 

o Вимірювання методами магнітометрії, томографії електричного опору та 

георадіолокації на карстовому масиві печери Вертеба у Подільсько-Буковинській 

карстовій області показали напрямки розвитку закарстування та виявили особливості 

карстового рельєфу. 

o Підземне обстеження георадаром стін печери в поєднанні з наземною 

картою геомагнітного поля стало підґрунтям для виявлення потенційних порожнин 

та складу їх заповнювача – повітря чи суглинистим матеріалом. 

o Відпрацьовані критерії ідентифікації георадарним методом площини 

ковзання і бічні заколи на зсуво- та провальнонебезпечних ділянкахВ  

o В комплексі з методом ВЕЗ, бурінням та РАП георадарний метод було 

застосовано при пошуках зон зволоження та глибини залягання ґрунтових вод (на 

територіях уразливих до підтоплення). 

o Запропоновано спосіб визначення елементів газового режиму ґрунтів на 

різній глибині, який цілком придатний до експресного діагностування. 

o Отримана за результатами кореляційного, факторного та кластерного 

аналізів інформація, а також вирішення регресійних рівнянь з підбором показників 

для мінімізації водного винесення радіонукліду, в сукупності дозволяє оцінити роль і 

значимість чинника у формуванні винесення і за реальними значеннями цих 

чинників визначити для кожного із басейнів бар’єрну стійкість по відношенню до 

водного винесення певного радіонукліду. 

o Запропоновано магнітний метод (розрахунковий показник магнітної 

сприйнятливості, частотності від залежності розподілу магнітної сприйнятливості на 

насипної густини) як спосіб експресної оцінки забруднення ґрунтів територій 

міських агломерацій. 

o Визначено високу інформативність магнітних методів при дослідженні 

об’єктів КІ та їх впливу на навколишнє природне середовище. У якості тестового 



полігону використану дослідну ділянку «Ржищев» та пункт «Гребені» як об’єкти 

зсувонебезпечної критичної інфраструктури. 

Розроблені нові методичні підходи до вирішення прикладних завдань 

попередження надзвичайних ситуацій природного і природно-техногенного 

характеру. 

1. В результаті дослідних польових робіт удосконалена і застосована для 

задач дослідження ВЧР нестандартна модифікація електрозондувань – 

мікроелектрозондування (МЕЗ).  

a. збільшення частоти зміни розносів лінії живлення (у 3 рази в порівнянні 

із стандартною).  

b. Початковий рознос лінії живлення АВ/2 зменшено до 0,3 м, що призвело 

до продовження кривої електрозондування на порядок на 

білогарифмічному бланку в бік зменшення глибин досліджень і більш 

чіткого окреслення її особливостей.  

c. Підвищується детальність геоелектричного розшарування ВЧР, виділяти 

2 – 3 геоелектричні горизонти в межах ґрунтового профілю, що було 

неможливо при застосуванні стандартних вертикальних електричних 

зондувань. 

d. На прикладі басейну р. Південний Буг, з’ясовано характер та ступінь 

залежності режиму та ресурсів підземних вод від проявів глобального 

потепління. 

2. Проведені розрахунки впливу розмірів, глибини занурення електрода та 

співвідношення між розмірами ліній прийому і живлення на потенціал електричного 

поля, завдяки чому визначені граничні розміри електродів польових установок і 

оцінено їх вплив на точність електрометричних вимірювань при мікрогеофізичних 

дослідженнях. 

3. Проведений аналіз та розроблені рекомендації по врахуванню основних 

похибок електрометричних вимірювань при вивченні процесів підтоплення ґрунтів. 

4. Розроблена програмно-алгоритмічна послідовність обробки даних ДЗЗ 

(супутникової інтерферометрії) для складання карти деформацій (карта зі 

зміщеннями території) заданих ділянок земної поверхні. 

Для оцінки стійкості складних ПТС та прогнозу їх поведінки на новому 

інформаційному рівні розроблені технології цільового комплексного аналізу ПТС. 

1) Створено базу геоданих, яка поєднує картографічну та атрибутивну 

інформацію щодо прогнозних ознак виникнення небезпечних геологічних процесів.  

2) На основі поглибленого геологічного аналізу, структурно-

морфометричних досліджень, ГІС-аналізу, статистичних методів обрахунку, 

систематизації фактичного матеріалу із залученням натурних даних досліджено роль 

літологічного, стратиграфічного, структурно-тектонічного, геоморфологічного та 

гідрометеорологічного факторів у формуванні різногенетичних небезпечних 

геологічних процесів у межах даного регіону. 

3) Технологія комплексної обробки мікрогеофізичних даних, яка включає 

основні етапи: збір та аналіз попередніх геолого-гідрогеологічних даних; якісна 

інтерпретація даних польових досліджень; кількісна інтерпретація даних польових 

досліджень; статистична обробка та визначення кореляційних залежностей між 

гідрогеологічними (проникність, РГВ, засолення, мінералізація) і геофізичними 



параметрами; гідрогеологічна інтерпретація, аналіз та узагальнення комплексних 

даних. Основними перевагами даної технології є експресність, економічна 

ефективність, об’єктивність, можливість визначати в польових умовах велику 

кількість параметрів, що контролюють стан ґрунтів та порід ВЧР. 

4) У межах Київського Придніпров‘я виконано регіональне прогнозування 

гравітаційних процесів, яке передбачало визначення можливості виникнення та 

інтенсивності їх розвитку, а також впливу на інфраструктурні об‘єкти різного 

призначення.  

5) Розроблено фізико-геологічну та математичну модель поведінки 

породного масиву в умовах підвищеної зсувної небезпеки (прогнозно-еталонна 

модель для виявлення ділянок ймовірного виникнення та потенційної активізації 

зсувів).  

6) В якості робочої математичної моделі прогнозування підтоплення 

пропонується два підходи, які використовують лінійну або нелінійну регресію. 

Лінійна регресійну залежність вирізняється більш простим розрахунком і стійкістю 

результатів прогнозування; нелінійна - має лінеаризований просторовий тренд 

залишків та високий коефіцієнт детермінації. На нашу думку, для обох моделей 

потрібна розробка територіальних поправочних коефіцієнтів та врахування сезонних 

коливань РГВ. 

7) Розроблено робочу модель асиміляції СО та СО2 ґрунтами, як фактор, що 

знижує ризики пов’язані із емісією парникових газів в атмосферу. 

8) Запропоновано підходи щодо комплексного аналізу (класифікації, 

оцінки, ранжування) ризиків пов’язаних з впливом їх на об’єкти КІ. 

Структурна і функціональна типізація впливів геологічного середовища на 

інженерні об‘єкти КІ реалізована через: 

• Визначення інформативності чинників зсувоутворення через кількісні 

характеристики ступеня впливу кожного з них на формування зсувів. Найбільш 

результативним та універсальним методом оцінки впливу гравітаційних процесів на 

інфраструктурні об‘єкти є визначення НДС породного масиву з огляду на вибір 

варіантів просторових моделей, врахування провідних геолого-геоморфологічних 

факторів та визначення особливостей об‘єкту досліджень. 

• Здійснено ранжування кожного фактору та оцінку придатності виділених 

об’єктів відповідно до створеної концепції оцінки зсувонебезпеки території. 

• За результатами ГІС аналізу, обробки космознімків та вимірювання 

магнітної сприйнятливості ґрунтів і приповерхневих геологічних горизонтів 

проведено класифікацію ризиків території 

• Обгрунтовано визначення бар’єрної стійкості територій до завдань 

наукового моніторингу, що включає 

o  визначення ризиків забруднення або ступеню захищеності 

грунтових, підземних та поверхневих вод 

o інтенсивність процесів самоочищення (автореабілітації) 

o ранжування ризиків забруднення грунтових вод. 
 


