
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  
 
 
 
 
 

ЦЮПА ІРИНА ВІКТОРІВНА 
 
 
 
 

УДК 550.8.056:504.5.06 
 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОРІВНЕВОЇ ГЕОЛОГО–ГЕОФІЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
МОНІТОРИНГУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ НА 

УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 
 

 
 
 
 
 

04.00.05 – геологічна інформатика 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ  
дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата геологічних наук 
 

 
 
 

Київ-2019 



4 
 

 

 
Дисертацією є рукопис. 
Роботу виконано на кафедрі геофізики ННІ «Інститут геології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 
України. 
 
 
Науковий керівник:  доктор геологічних наук, професор  

Вижва Сергій Андрійович, 
Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка, 
завідувач кафедри геофізики ННІ «Інститут геології»  

 
Офіційні опоненти:   доктор геологічних наук, старший науковий співробітник  

Тяпкін Олег Костянтинович, 
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 
професор кафедри геофізичних методів розвідки 
 
кандидат геологічних наук, доцент  
Давибіда Лідія Іванівна, 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу,  
доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики 

 
 

Захист відбудеться “11” грудня 2019 р. о 10:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої 
ради Д 26.001.42 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 
адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90, ауд. 104. 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, 
вул. Володимирська, 58, зал №12. 

 
 
Автореферат розісланий “11” листопада 2019 р. 
 
Вчений секретар  
спеціалізованої ради Д 26.001.42 
кандидат геологічних наук       К.М. Бондар         
                                                                             

 



1 
 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Актуальним питанням на сьогодні є моніторинг 
навколишнього середовища урбанізованих територій в умовах дії природних та 
техногенних факторів. Сучасний стан державної системи моніторингу знаходиться у 
стадії відновлення та реорганізації й функціонує не оптимально внаслідок 
недостатнього фінансування, застарілої матеріально-технічної бази, неналежного 
рівня інформаційного обміну, суттєвого скорочення пунктів спостережної мережі за 
розвитком основних небезпечних природних та техногенних процесів. Спеціальні 
спостереження за станом повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів 
проводяться багатьма організаціями протягом нерівномірних проміжків часу, 
відсутній єдиний системний підхід, матеріали досліджень різномасштабні, 
нерівноточні, неоднорідні за переліком показників та охоплюють не всі зони 
функціонального призначення урбанізованого середовища. У той же час, багатьма 
організаціями проводяться спеціальні роботи по вивченню локальних об’єктів, але 
отримана інформація часто використовується лише одномоментно для прийняття 
конкретного рішення. 

Згідно до «Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок на період до 2020 року» нами було використано 
найбільш актуальні завдання розділу «Раціональне природокористування» з метою 
моніторингу природних та техногенних процесів урбанізованого середовища. 
Зокрема, при постановці завдань дисертаційного дослідження використовувалися 
пріоритетні напрямки Кабінету Міністрів України щодо розробки технології 
моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища, 
технології раціонального водокористування, запобігання забрудненню водних 
об'єктів, атмосферного повітря, раціонального використання ґрунтів і збереження їх 
родючості. 

Існуюча мережа стаціонарних спостережень за ґрунтовими водами, 
забрудненням атмосферного повітря та ґрунтів (особливо у межах урбанізованих 
територій) не може покрити усі важливі функціональні зони населених пунктів, 
зокрема, біля транспортних розв’язок та у нових промислових зонах. Необхідність 
оптимізації та інтенсифікації методів, а також технологія визначення рівня 
антропогенного забруднення урбанізованих територій вимагає залучення швидких та 
недорогих експрес-методів. При цьому, в Україні та світі високу інформативність при 
оцінці антропогенного забруднення демонструють магнітні методи дослідження 
ґрунтового покриву та атмосферних пилових фракцій (роботи Evans, Heller, 2003, 
Бондар та ін., 2015, Wawer et al., 2015; Maxbauer et al., 2016, Меньшов і Сухорада, 2017).  

Таким чином, дану роботу присвячено використанню різнорівневої геолого-
геофізичної інформації в задачах моніторингу небезпечних природних та 
техногенних процесів, зокрема урбанізованих територій із застосуванням сучасних 
геоінформаційних технологій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана 
на кафедрі геофізики в НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики» у рамках тем 
наукових досліджень ННІ «Інститут геології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Моніторинг та прогнозна оцінка стану 
природних систем та природно-техногенних комплексів на основі моделювання 
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геологічних процесів» (№ державної реєстрації 0108U010311); «Розробка системи 
моніторингу та методичних засад комплексної оцінки стану геологічного 
середовища для створення моделей функціонування природно-техногенних систем» 
(№ ДР 0105U001528); НДР «Сучасні технології моніторингу природних та 
природно-техногенних процесів для оцінки впливу на об'єкти критичної 
інфраструктури» (№ ДР 0118U000247). У зазначених роботах автор брала 
безпосередню участь як виконавець та співавтор.  

Метою роботи є: розробка технології використання різнорівневої геолого-
геофізичної інформації для оцінки стану та тенденцій розвитку природного 
середовища на урбанізованих територіях на основі сучасних геоінформаційних 
технологій для підвищення ефективності та інформативності моніторингу 
небезпечних природно-техногенних процесів. 

Основні завдання досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити наступні задачі: 

1. Проаналізувати існуючі сучасні підходи та системи контролю за станом 
природного середовища на урбанізованих територіях в Україні. 

2. Систематизувати, впорядкувати та структурувати геолого-геофізичну 
інформацію території Київської агломерації. 

3. Розробити структуру бази різнорівневої геологічної, гідрогеологічної, 
геофізичної, екологічної інформації. 

4. Дослідити можливості використання методів статистичного моделювання та 
оцінити їх ефективність при створенні рівномірної та кондиційної мережі 
спостережень.  

5. Розробити технологію використання геолого-геофізичних даних у системі 
моніторингу геологічних процесів на прикладі процесів підтоплення на 
території лівобережної ділянки Києва. 

6. Дослідити можливості використання магнітних методів у режимі моніторингу 
для вивчення забруднення важкими металами ґрунтів на урбанізованих 
територіях.  

Об’єктом досліджень є процеси підтоплення, ґрунти та їх забруднення 
важкими металами у межах урбанізованих територій. 

Предметом досліджень є геофізичні параметри, зокрема, природна гамма-
активність ґрунтів, літологічний склад, вологість, магнітна сприйнятливість ґрунтів, 
вміст у них важких металів та їх зв’язок з геолого-геофізичними характеристиками 
верхньої частини розрізу. 

Методи досліджень.  
У рамках роботи проведено: аналіз літературних та фондових даних; польові 

геофізичні дослідження (сейсмозондування методом заломлених хвиль, вертикальне 
електричне зондування); лабораторні дослідження магнітної сприйнятливості 
ґрунтів, кори дерев та повітряних фільтрів. При узагальненні, аналізі та 
інтерпретації комплексних даних застосовано методи математичної статистики та 
теорії ймовірностей, картографічні методи та геоінформаційні методи.  
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Наукова новизна одержаних результатів: 
1. Створений та постійно поновлюється блок геофізичної інформації загальної 

геолого-геофізичної бази даних, що включає фактографічні дані (результати 
комплексних геолого-геофізичних досліджень), картографічні дані, архівну 
інформацію, дані дистанційного зондування Землі, з метою подальшого 
використання для моніторингу окремих компонентів навколишнього 
середовища. 

2. Вперше запропоновано технологію використання різнорівневих даних для 
моніторингу процесів підтоплення на прикладі дослідження лівобережної 
ділянки м. Києва. 

3. Отримало подальший розвиток застосування методів статистичного 
моделювання для підвищення кондиційності картографічних побудов при 
нерівномірній мережі спостережень.  

4. Знайшло подальший розвиток, на основі власного зібраного та узагальненого 
матеріалу, встановлено значимі кореляційні залежності між магнітною 
сприйнятливістю та вмістом окремих хімічних елементів у ґрунтах міста 
Києва, а також індексом накопичення забруднення (PLI). 

5. Отримано нові результати щодо методики вибору оптимальної мережі 
опробування ґрунтового покриву міста з метою вивчення його геохімічного 
забруднення.  

Практичне значення і впровадження результатів роботи. Встановлені нами 
залежності між магнітною сприйнятливістю і забрудненням важкими металами, між 
природною гамма-активністю та літологічним складом ґрунтів, а також вологістю, 
рекомендуються до використання для інших районів України з подібним 
промисловим навантаженням і геологічними умовами. Розроблений підхід може 
бути використаний для проведення експресних моніторингових досліджень а також 
місцевими державними органами для прийняття управлінських рішень на їх основі. 
Результати дослідження впроваджено у навчальний процес, зокрема в курси 
«Інженерна геофізика» та «Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних 
процесів» для підготовки магістрів-геофізиків за спеціалізацією «Інженерна 
геофізика» та докторів філософії за спеціальністю «Науки про Землю». Отримані 
результати використано у спільних наукових роботах з Центральною геофізичною 
обсерваторією ім. Б. Срезневського (ЦГО), Інститутом геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Інститутом геологічних наук 
НАН України.  

Особистий внесок автора. У процесі досліджень автором виконано: 
1. Збір, систематизацію, обробку та введення фактичних геолого-геофізичних 

даних у базу на основі географічних інформаційних технологій (ГІТ). 
2. Розробку структури геофізичного блоку інформації загальної бази даних 

різнорівневої геолого-геофізичної інформації. 
3. Визначення літологічних характеристик ґрунтів та рівня ґрунтових вод за 

даними радіоактивного каротажу та їх статистична обробка. 
4. Інтерпретацію геофізичних спостережень методом вертикального 

електричного зондування (ВЕЗ) та методом заломлених хвиль (МЗХ), побудову 
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геолого-геофізичних розрізів та карт динаміки підтоплення у центральній частині 
національного комплексу «Експоцентр України». 

5. Відбір зразків ґрунтів, кори дерев на лівобережній частині м. Києва, 
проведення лабораторних вимірювань, обробку та аналіз отриманих результатів, 
побудову карт та просторовий аналіз засобами ArcGIS. 

 

Особистий внесок у публікаціях, написаних у співавторстві, визначається таким 
чином. У роботах [1, 3-4, 9-10, 17] за участю автора виконані огляд літератури, 
проведені експериментальні польові дослідження, обробка результатів, підготовка 
висновків. У роботах [2, 11, 12] автору належить ідея, огляд літератури, обробка та 
аналіз результатів, складання висновків. У роботах [5-8, 13-15] дисертанту належать 
лабораторні вимірювання магнітних характеристик, обробка та інтерпретація 
отриманих результатів. У роботах [16, 18] автор брала безпосередню участь у 
лабораторних дослідженнях, підготовці висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та окремі результати 
досліджень доповідались автором на: Всеукраїнській науковій конференції 
«Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища» 
(Київ, 2006); VII та IХ Міжнародних наукових конференціях «Моніторинг 
небезпечних геологічних процесів» (Київ, 2007, 2009); VII, VIII, XV, XVI 
Міжнародних наукових конференціях “Геоінформатика: теоретичні та прикладні 
аспекти” (Київ, 2007, 2008, 2017, 2018); VI Міжнародній науковій конференції 
«Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища» 
(Львів, 2016); ХІ-ХІІ Міжнародних наукових конференціях «Моніторинг 
геологічних процесів та екологічного стану середовища» (Київ, 2017, 2018); 
науковій конференції «Геологія і корисні копалини України» (Київ, 2018). 

Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 18 наукових праць – 8 
наукових статей у фахових виданнях (з них 3 статті у виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних Web of Science Core Collection) та 10 матеріалів і тез 
доповідей на наукових конференціях (з них 4 у Scopus).  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
п'яти розділів, висновків та списку використаних джерел, що налічує 150 
найменувань та 2 додатків. Загальний обсяг дисертації - 151 сторінка, у тому числі 
129 основного тексту, містить 5 таблиць, 42 рисунка. 

Роботу виконано на кафедрі геофізики в НДЛ «Теоретичної і прикладної 
геофізики» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де 
здобувачем отримані основні результати теоретичних досліджень та проведена 
практична реалізація розробленої технології. 

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику доктору геологічних наук, 
професору С.А. Вижві за допомогу, постійні консультації та цінні зауваження у 
написанні роботи; доктору фіз.-мат. наук, проф. З.О. Вижві та канд. геол. н. 
В.К. Демидову за надану допомогу у розробці математичного апарату; д. геол. н. 
О.І. Меньшову за слушні поради та підтримку; співробітникам кафедри геофізики та 
НДЛ «Теоретичної і прикладної геофізики». Подяка к. геол. н. К.М. Бондар, 
к.геол. н., с.н.с. І.І. Онищуку спільно з якими було виконано частину досліджень. 
Також подяка к. геол. н. С.І. Дейнеко (ДП КІІВД «Енергопроект»), Т.Ф. Дівніч (ЦГО 
ім. Б. Срезневського) за люб'язно надані матеріали та зразки ґрунтів; д. геол. н. І. 



5 
 

 

Кураєвій (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 
України) за допомогу у проведенні геохімічних досліджень. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами. Сформульовано основні завдання досліджень, визначено 
наукову новизну та практичну значимість, наведено загальну структуру і 
характеристику роботи. 

Перший розділ присвячено загальному огляду організації систем моніторингу за 
станом навколишнього середовища в Україні та моніторингу окремих компонентів 
навколишнього середовища Київської міської агломерації та урбанізованих територій.  

Сьогодні моніторинг розглядається як система процедур, які групуються у цикл: 
спостереження – оцінка стану середовища за їх результатами – прогноз змін 
середовища – розробка рекомендацій на основі цього прогнозу щодо управлінських 
рішень – передача рекомендацій в управлінські структури. Потім спостереження 
поповнюються новими даними з урахуванням наслідків управління і процедури 
повторюються на нових циклах (Трофімчук, 2018).  

Питанням моніторингу природного середовища приділяється значна увага, про 
що свідчить велика кількість наукових праць. Великий внесок у розробку теорії 
моніторингу, визначення основних принципів та понять внесли радянські вчені 
Ю.А. Ізраель, І.П. Герасимов (1974, 1986, 1990), В.Є. Соколов (1975, 1976), 
Ф.Я. Ровінський (1982, 1990) та інші дослідники.  

На межі ХХ–ХХІ століть розвиток та вдосконалення системи моніторингу 
небезпечних природних процесів та явищ пов’язані з іменами В.М. Шестопалова 
(2002), Г.І. Рудька (2001, 2004, 2015 та ін.), С.А. Вижви (2004, 2008), Є.О. Яковлєва, 
А.В. Лущика (2015) та ін. 

В Європейському союзі розроблені та функціонують національні системи 
моніторингу навколишнього природного середовища та діють понад 145 
законодавчих документів (директив, регламентів та рішень), що безпосередньо 
спрямовані на забезпечення моніторингу довкілля й визначають основні принципи 
та напрямки екологічної політики країн ЄС (77/795/EEC, 86/574/EEC, 97/101/EEC, 
2002/628/EEC). Але у кожній з європейських країн системи моніторингу мають свою 
специфіку (N. Vagstad, B.J.A. van der Pouw, C. Rauta, А. Zielińska) та ін.  

Існує багато класифікацій моніторингу навколишнього середовища: за типом 
середовища, за методами спостереження, за факторами впливу, за забруднюючими 
речовинами, за джерелами забруднення, за масштабами впливу тощо 
А.Г. Ємельянов (1992), В.А. Корольов (1998), В.Т. Трофімов, Д.Г. Зілінг (2002), 
В.В. Медведєв (2002) та ін.  

При моніторингу навколишнього середовища урбанізованих територій 
основними компонентами, які визначають чутливість та стійкість середовища до 
техногенних навантажень, виступають: атмосферне повітря, ґрунти, підземні води, 
небезпечні геологічні та інженерно-геологічні процеси і т. ін. 

Території міських агломерацій суттєво відрізняються від незабудованих площ, 
до того ж, проведення будь-яких досліджень на території міста викликає певні 
труднощі, що пов’язані з наявністю великої кількості завад, закритістю території, 
роботою транспорту тощо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
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Для здійснення моніторингу необхідно обробити великий обсяг різнорівневої 
інформації екологічного та природоресурсного характеру, оперативно проводити її 
аналіз, візуалізацію та дослідження тенденцій на коротко- та середньотривалу 
перспективу. Найкращім способом представлення, зберігання й обробки інформації 
є геоінформаційні технології. 

Однією з найбільш впливових компонентів геологічного середовища на 
функціонування міських територій, є зміна рівнів підземних вод, які відносно 
швидко реагують на зміну зовнішніх (техногенних) умов і можуть виступати 
індикатором екологічного стану урбанізованих територій.  

Питанням організації та ведення моніторингу підземних вод під впливом 
процесів урбанізації присвячено значну кількість публікацій: Дзекцер (1993); 
І.Є. Жернов (1958); Ф.В. Котлов (1977); В.А. Корольов (1995); І. Павловець (1991). 
Вивченням змін гідрогеологічних умов території та вивченням стану ґрунтових вод 
міста Києва внаслідок техногенного впливу займаються Кошляков О.Є. (2009, 2010, 
2013, 2017), Мокієнко В.І. (2010, 2013), Диняк О.В. (2009, 2011). 

Дослідженню ґрунтових вод на території м. Києва приділяється недостатньо 
уваги (О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко, 2010). Тому виникає необхідність у пошуках 
нових підходів до отримання геолого-геофізичної, інженерно-геологічної та 
геоекологічної інформації про стан ґрунтових вод, обробки та аналізу наявної 
інформації, картографування з використанням ГІТ. 

Найважливішим компонентом геологічного середовища міських територій є 
ґрунтовий покрив, який є чутливим до антропогенного забруднення 
(Г.В. Добровольський, Є.Д. Нікітін, 1986, 2006). Найбільш небезпечним, довготривалим 
і розповсюдженим забрудненням ґрунтів є хімічне забруднення, пов'язане з 
проникненням у них твердих частинок з атмосферного повітря, що змінюють 
природну концентрацію хімічних елементів до рівня, що перевищує норму, 
наслідком чого є зміна фізико-хімічних властивостей ґрунтів та їх деградація. До 
найбільш поширених забруднювачів ґрунту належать важкі метали (ВМ). 

За допомогою екомагнітного методу вивчали забруднення м. Києва, який 
включає вимірювання магнітних властивостей ґрунтів, рослин, пилу А.В. Сухорада, 
К.М. Бондар, О.І. Меньшов, І.Р. Стахів, І.В. Слободяник. Вивченням вмісту важких 
металів та небезпечних екотоксикантів у ґрунтах Києва та України займались 
І.В. Кураєва, Е.Я. Жовінський, А.І. Самчук, Ю.Ю. Войтюк та інші. Оцінка еколого-
геохімічного стану ґрунтів у сучасних умовах (на прикладі Київської промислово-
міської агломерації) описані у роботі Н.Г. Лютої (2010). У роботі С.А. Вижви та 
М.Н. Жукова (2008) наведено оцінку забруднення повітряного середовища м. Києва 
та встановлено прямий зв’язок між забрудненням атмосферного повітря та 
захворюваністю населення. Вивченням стану окремих компонентів ландшафту та 
їхньої динаміки, а також розвитку сучасних небезпечних екзогенних процесів в 
умовах антропогенного навантаження на території міста Києва займаються науковці 
географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка О. Савицька (2012), С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук (2016) та ін. 

На сьогодні будь-яка система моніторингу здійснюється із застосуванням 
геоінформаційних технологій, що дозволяють формувати динамічні картографічні і 
фактографічні бази даних екологічної та геологічної інформації та на їх основі 
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проводити аналіз, оцінку, прогноз та моделювання стану навколишнього 
середовища, вивчати його динаміку.  

У другому розділі розглянуто методику геолого-геофізичних досліджень для 
моніторингу окремих компонентів навколишнього середовища урбанізованих 
територій та наведено опис геофізичного блоку геофізичної інформації загальної 
бази даних геолого-геофізичної інформації по м. Києву як основи для моніторингу 
стану навколишнього середовища. 

Дослідження рівнів ґрунтових вод. Спостережна мережа, як головна складова 
усіх видів моніторингу, повинна забезпечувати інформацією про стан середовища у 
цілому або її окремих елементів, особливо на територіях з інтенсивним техногенним 
навантаженням та щільною забудовою, зокрема, міських агломерацій, де постає 
проблема більш детального вивчення геологічних умов території.  

Мережа спостереження за підземними водами на території Київської міської 
агломерації відсутня на теперішній час, що вимагає залучення іншої геологічної, 
інженерно-геологічної та геофізичної інформації, яка була отримана під час 
різнопланових досліджень на території міста у різні роки, зокрема результати 
вишукувань під будівництво, що проводились ДП «Київський інститут інженерних 
вишукувань та досліджень «Енергопроект»» на території міста Києва (2000 – 2006 
рр.) для завдань промислового та цивільного будівництва.  

У роботі використані результати радіоізотопних методів дослідження (гамма-
каротаж, гамма-гамма каротаж, нейтрон-нейтронний каротаж). Для визначення 
рівня ґрунтових вод аналізувались результати літологічних характеристик типів 
ґрунтів, їхня вологість та щільність. Положення рівня ґрунтових вод визначалося за 
даними вологості ґрунту по кожній свердловині у відповідності до складу порід. 
Результатами польових досліджень встановлено, що значення вологості 18-20 % 
відповідає 100 % насиченню пустотного простору дисперсних ґрунтів. 

Магнітні дослідження при моніторингу забруднення ґрунтів та атмосферного 
повітря урбанізованих територій. 

Для оцінки забруднення природного середовища міських територій важливим 
показником є вміст у повітрі та ґрунтах твердих пилових часток. Техногенні тверді 
частинки здатні накопичуватись у ґрунтах і змінювати їх магнітні характеристики. 
Таким чином, загальну кількісну характеристику рівня забруднення ґрунтів 
завислими твердими частинками можна отримати проаналізувавши їх магнітну 
сприйнятливість – показник концентрації магнітних мінералів. На її величину 
впливають не тільки процеси природного ґрунтоутворення, а й результати 
антропогенної діяльності. 

Вимірювання магнітної сприйнятливості (χ) зразків ґрунтів проводились у 
лабораторних умовах при низькій (χlf) (470 Гц) та високій (χhf) (4700 Гц) частоті на 
приладі MS2 з датчиком MS2B Dual Frequency Sensor (Bartington Instruments). 
Методика вимірювання за допомогою MS2 включає використання зразків одного 
об’єму, нормування до маси з метою розрахунку питомої магнітної 
сприйнятливості.  

Частотна залежність магнітної сприйнятливості kfd обраховувалася за формулою: 
%100*/)((%) lfhflffdk χχχ −= . 

Геофізична складова геоінформаційної бази даних геолого-геофізичної 
інформації як елемент загальної системи моніторингу природного середовища. 
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Реалізація моніторингу навколишнього середовища включає створення бази даних 
різнорівневої геолого-геофізичної інформації, що містить не тільки результати 
спостережень, а й додаткову тематичну інформацію про зміни компонентів 
природного середовища.  

Під різнорівневою інформацією слід розуміти результати спостережень 
геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, геофізичних досліджень 
різного масштабу, локалізації, різної періодичності, точності та форми 
представлення. 

Забезпечення блоку геофізичних фактичних даних відбувається з різних джерел 
(рис. 1).  

 

Архів 

Фактичні 
дані 

Карти 

ДЗЗ 

Просторовий 
аналіз даних, 
моделювання 

Картографічний блок складається з комплекту 
цифрових електронних топографічних карт України 
(масштабу 1:500 000, 1:200 000), м. Києва (1:10 000)  

 
  

Блок  
геофізичної 
інформації 

Дані дистанційного зондування Землі 
(космознімки різної розподільної здатності на 

окремі території, на різні моменти часу ) 

Блок вміщує результати моделювання та обробки 
фактичних даних, результуючі прогнозні карти, 

геолого-геофізичні розрізи 

Архів містить текстові звіти, скановані 
матеріали фактичних даних, таблиці, 
розрізи, діючі нормативні документи 

Інклінометричні дослідження 

Дані сейсморозвідки 

Радіоактивний каротаж 

Екомагнітні дослідження 

ВЕЗ 

Георадарні дослідження 

Мiкросейсморайонуванная 

Параметри сейсмічних джерел 

Дані буріння свердловин під 
будівництво 

Карти різного тематичного призначення:  
• Геологічна карта і карта корисних копалин до- і четвертинних утворень 

(2001 р.); 
• Гідрогеологічна карта М – 36 – ХІІІ (1978 р., 2005 р.) 
• Карта відновлених ландшафтів м. Києва (1989 р., 2016 р.)  
• Карта ґрунтів Української РСР 
• Карти забруднення 137Cs, U, Th, K (М-36-ХІІІ) 
• Структурно-тектонічна карта Дніпровсько-Донецької западини (1996 р.) 

  

 
Рис. 1. Структура геофізичного блоку інформації 

 
До блоку внесено дані інженерно-геологічних досліджень та вишукувань під 

будівництво, мікросейсморайонування території, результати польових 
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спостережень, дані радіоактивного каротажу, електророзвідки, сейсморозвідки, 
інклінометричних, магнітометричних спостережень, даних буріння, спостереження 
за ґрунтовими водами (свердловини, що бурились у різні роки з метою вишукувань 
під окремі будівлі тощо), що представлені у більшості випадків аналоговими даними 
(паперові карти, статистичні таблиці, звіти, геолого-геофізичні розрізи). Дані 
переважно мають різні масштаби, просторове охоплення, якість, періодичність 
надходження та актуальність. 

Геолого-геофізична інформація являє собою набір показників, що 
характеризують стан геологічного середовища на певний час спостережень на 
території міста Києва. Ці показники бувають двох видів: 1 – первинні (ті, що 
безпосередньо відслідковуються у точках спостережень); 2 – вторинні (ті, що 
розраховуються на основі перших). Вибір системи показників визначається набором 
найбільш поширених екологічних проблем міста, пов’язаних з геологічним 
середовищем.  

Для дослідження компонентів геологічного середовища (рівнів ґрунтових вод, 
забруднення ґрунтів, процесів підтоплення) автором створені відповідні набори 
шарів інформації з використанням програмних засобів MapInfo, ArcGIS, що входять 
до складу геофізичного блоку геолого-геофізичної інформації загальної бази даних, 
яка створена в ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.  

Станом на червень 2019 р. фактичний блок геолого-геофізичної інформації по 
території м. Києва включає: 

- дані радіоактивного каротажу, що включають 125 об'єктів (795 точок 
спостереження з 2000 по 2018 рр.) по території м. Києва (матеріали ДП КІІВД 
«Енергопроект»); 

- комплексні геофізичні дослідження на території правого берега р. Дніпро - 119 
режимних свердловин, результати комплексних геофізичних досліджень (матеріали 
ДП «Північгеологія»); 

- кадастрові дані зсувних ділянок Київської обл. (814 об'єктів);  
- дані екомагнітних досліджень ґрунтів, кори дерев по території м. Києва (800 

зразків ґрунтів, 654 зразки кори дерев); 
- інклінометричні дослідження (5 свердловин) по вул. Глибочицькій 43, м. Київ; 
- результати визначення вмісту важких металів (Cr, Сd, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Fe,) 

та магнітної сприйнятливості ґрунтів (близько 2500 зразків (відбір ЦГО) з 58 міст 
України) та повітряних фільтрів (з 35 міст України), у т.ч. близько 400 ґрунтових 
проб та повітряних фільтрів з 7 пунктів спостережень (щомісячні спостереження за 
2015-2018 рр.) по м. Києву; 

- параметри сейсмічних явищ, зареєстрованих на території України (дані 
Головного центру спеціального контролю) з 2003 р. по 2019 р.; 

- комплексні геофізичні дослідження на території «Експоцентр України» 
м. Київ (1951 р. – 2009 р.); 

- комплексні геофізичні дослідження в районі озера Вирлиця (м. Київ);  
- Дані сейсмічного мікрорайонування по території м. Києва (7 об'єктів).  

Запропонований нами методичний алгоритм дослідження природних і 
техногенних процесів у межах урбанізованого середовища, дозволив більш 
ефективно проводити співставлення різнорідної геологічної, геофізичної, 
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геохімічної інформації засобами геоінформаційних технологій. Крім того, 
проводити комплексну інтерпретацію даних, шукати та виявляти неявні природні 
зв’язки між об’єктами. Зокрема, мова йде про уточнення геологічної будови 
окремих районів Київської агломерації, визначення фізико-механічних властивостей 
ґрунтів, проведення статистичного моделювання, дослідження тенденцій та 
моделювання процесів підтоплення і прогнозу цих параметрів у просторі та часі.  

У третьому розділі описується місто Київ як об’єкт комплексної оцінки 
техногенного забруднення ґрунтів та повітряного басейну урбанізованого 
середовища; мікрорайон Позняки та національний комплекс «Експоцентр України» 
в м. Києві як об’єкти дослідження процесів підтоплення.  

Лівобережна ділянка міста Києва відноситься до потенційно небезпечних 
територій з точки зору підтоплення. За останні 25 років відбулись значні зміни у 
розвитку заплави. На теперішній час ділянка, що вивчається (житлові масиви 
Позняки та Осокорки), сформована за рахунок намивних ґрунтів що має запобігти 
затопленню під час паводків. Масиви будуються з 1989 року за рахунок намивання 
сучасного алювію, потужність якого може досягати 5-10 м. Формування потоку 
ґрунтових вод на лівобережній частині міста відбувається під впливом комплексу 
природних і штучних факторів, серед головних є: транзитний потік ґрунтових вод у 
напрямку річки Дніпро; періодичні коливання рівня води в зоні впливу Канівської 
ГЕС; підпір ґрунтових вод за рахунок Канівської ГЕС; природне інфільтраційне 
живлення ґрунтових вод; інфільтраційне живлення ґрунтових вод за рахунок 
техногенних втрат з комунікацій. 

Розвиваються процеси підтоплення на ділянках, які складені лесовидними 
відкладами, до яких відноситься і територія національного комплексу «Експоцентр 
України» (НКЕУ). Важливу роль у активізації підтоплення тут відіграють такі 
фактори, як інфільтраційні втрати з водогінно-каналізаційних систем, ліквідація 
природних дрен (балок), створення асфальтових покриттів тощо. З початку 
будівництва комплексу (1949 р.) рівні ґрунтових вод піднялися на 2,3 – 6 м, а у 
середньому - на 3,8 м.  

Неминучим наслідком промислового розвитку є тенденція до забруднення 
атмосферного повітря та ґрунтів твердими пиловими частинками. Обсяги викидів 
від автотранспорту обумовили зростання забруднення небезпечними домішками до 
критичних рівнів, що ставить проблему оцінки стану забруднення та його 
прогнозування на провідне місце серед екологічних проблем Києва.  

Загальний рівень забруднення довкілля міста Києва за даними Центральної 
геофізичної обсерваторії з врахуванням індексу забруднення атмосфери (ІЗА) 
характеризується як високий. Він обумовлюється здебільшого значними середніми 
концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду 
вуглецю та аерозолів. У просторовому розподілі найбільш забрудненими є райони 
Деміївської та Бессарабської площ і вул. С. Скляренка. Високим рівнем забруднення 
повітря характеризуються також проспекти Перемоги, Оболонський, вул. Каунаська, 
О. Довженка, б-р Вацлава Гавела, пл. Перемоги, б-р Лесі Українки, вул. Попудренка 
і район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі). Низьким рівнем 
забруднення характеризується пр-т Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії). 

Основними забруднювачами атмосферного повітря м. Києва є пересувні джерела, 
серед яких на першому місці знаходиться автотранспорт. Другорядну роль відіграють 
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теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також підприємства будівельної, машинобудівної, 
хіміко-фармацевтичної, харчової та інших виробництв. Серед них, найбільшу шкоду 
довкіллю наносять станції ТЕЦ, станції теплопостачання, Бортницька станція аерації 
АК «Київводоканал», котельні АЕК «Київенерго», завод полімерних матеріалів, ВАТ 
«Асфальтобетонний завод» та ін. 20 % твердих побутових відходів спалюється на 
єдиному заводі «Енергія», що розташований у густонаселеному Харківському районі. 
Викиди від підприємств енергетики становлять значну частину від загального об’єму 
викидів і залишаються на досить високому рівні, однак зараз у зв’язку з бурхливим 
зростанням транспортних потоків на вулицях Києва домінуючим забруднювачем 
атмосферного повітря стає транспорт. 

Середній по місту Києву вміст важких металів у ґрунтах – порівняно невеликий. 
Водночас зустрічаються локальні ділянки з середнім, небезпечним і дуже 
небезпечним рівнями забруднення. Як правило, значне забруднення ґрунтів 
спостерігається у межах промислових зон, а також звалищ побутового сміття. 
Основними забруднюючими речовинами ґрунтового покриву м. Києва є Cu, Pb, Zn; 
також V, Cr, Ni, валовий вміст яких істотно перевищує регіональний фоновий 
рівень. За даними А.І. Самчука (2006) у Святошинській та Подільсько-Куренівській 
промислових зонах Києва зафіксовано рівні забруднення, що подекуди у десятки 
разів перевищують гранично допустимі концентрації.  

У зв’язку з помітною тенденцією до зростання вмісту важких металів у 
ґрунтовому покриві міста, а отже появі безпосередньої загрози для екологічного 
стану навколишнього середовища, необхідними є виявлення техногенних аномалій 
та профілактичні заходи по упередженню забруднення території м. Києва.  

У четвертому розділі наводяться результати використання геолого-геофізичної 
інформації для моніторингу процесів підтоплення на окремих ділянках Київської 
міської агломерації.  

Для вивчення процесів підтоплення лівобережної частини міста (мікрорайон 
Позняки) було використано результати радіоактивного каротажу з геофізичного 
блоку загальної геолого-геофізичної бази даних, проведено літологічне 
розчленування розрізу. Положення рівня ґрунтових вод визначалося за даними 
вологості ґрунту по кожній свердловині у відповідності до складу порід.  

Для підвищення кондиційності картографічних побудов за умови нерівномірної 
мережі спостережень був застосований статистичний аналіз даних та математичне 
моделювання методом Монте–Карло. Теоретичне обґрунтування застосування 
методу Монте-Карло виконано Вижвою З.О. та Демидовим В.К. 

На попередньому етапі дослідження проводилась статистична обробка даних, де 
було встановлено, що розподіл значень абсолютної відмітки залягання рівня ґрунтових 
вод відповідає нормальному закону. Наступний етап статистичного аналізу даних 
полягав у підборі кореляційної функції за допомогою пакету програм GeoR (Рис. 2).  

Найбільш адекватно вхідні дані описуються кореляційною функцією Бесселя: 
( ) )

2
sin2( 21

021
ϕϕϕϕ −

=− rcJaB kk , 0,0 ≠> rc ,                                (1) 

де ak=σ2 – дисперсія; Jo – Бесселева функція; r, φ – полярні координати; с – коефіцієнт. 
Відповідна модель такого двовимірного випадкового поля відображається 

формулою: 
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де )(2)( 2 rcJarb kkkk =  – спектральні коефіцієнти. 

  

   а)       б) 
Рис. 2. Емпірична варіограмма для кореляційної функції у вигляді функції Бесселя 

B(ρ)=аJo(c ρ), c=1,25 для а) вихідних даних, б) змодельованих даних 
 

Для моделювання додаткових значень двовимірного випадкового поля із 
Бесселевою кореляційною функцією виду (1), застосовувався метод спектрального 
розкладу шляхом знаходження спектральних коефіцієнтів у програмі Spectr 2. 

Додатково змодельовані 120 значень у проміжках між точками спостережень 
дозволяють мати більш надійну апроксимацію та можливість більш обґрунтовано 
приймати рішення про стан підтоплення на території ділянки досліджень.  

Отримані результати статистичного моделювання (абсолютна відмітка рівня 
ґрунтових вод) використані для побудови карт математико-картографічним методом 
засобами ArcGIS (Рис. 3). На основі тематичних шарів ізоліній рельєфу та гідроізогіпс 
для подальшого просторового аналізу створені векторні та растрові моделі.  

Важливою проблемою на сьогодні є питання актуалізації поверхні рельєфу, що 
суттєво змінюється внаслідок будівництва. Як показав практичний досвід, для більш 
точного прогнозу в майбутньому при проведенні досліджень необхідно 
прив’язувати та перевіряти координати наявних точок спостережень, особливо 
виконаних за період більше 5 років, за допомогою системи GPS. 

Технологію використання геолого-геофізичної інформації для прогнозу процесів 
підтоплення можна поділити на наступні етапи: 

1. Визначення найбільш чутливих параметрів геологічного середовища, що 
характеризують його основні характеристики та дозволяють оцінити негативні 
тенденції небезпечного геологічного процесу. 

2. Систематизація, адаптування, геокодування інженерно-геологічної інформації. 
3. Попередня обробка різнорівневих вихідних даних (упорядкування, 

групування, перевірка на нормальність розподілу даних). 
4. Вибір методів моделювання, статистична обробка даних. 
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5. Статистичне моделювання (підбір статистичної моделі, визначення кореляційної 
функції, вибір математичної функції для моделювання додаткових значень). 

6. Перевірка адекватності результатів моделювання. 
7. Просторове моделювання засобами геоінформаційних технологій. 

 
 

 

 
     0          250       500 м 

 
Рис. 3 – Фрагмент карти гідроізогіпс побудованої за даними математичного 

моделювання на ділянці мікрорайону Позняки (м. Київ) на період 2006 р. 
 

Для аналізу стану та виявлення тенденцій розвитку процесів підтоплення на 
території національного комплексу «Експоцентр України» у травні 2009 р. був 
проведений комплекс геолого-геофізичних моніторінгових досліджень, що включав 
мікроелектрозондування, сейсморозвідку методом заломлених хвиль та маршрутні 
обстеження. 
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За результатами виконаних досліджень та оцифрованої наявної інженерно-
геологічної iнформацiї з бази даних, прослідковано тенденцію зміни глибини 
залягання ґрунтових вод, побудовано геолого-геофізичні розрізи (рис. 4), карти 
глибин залягання ґрунтових вод для різних років. 

 

 
Рис.4. Геолого-геофізичний розріз за даними комплексних геолого-геофізичних 

досліджень на території національного комплексу «Експоцентр України». 
 

Відмічається висока інформативність геофізичних досліджень при визначенні 
глибини залягання ґрунтових вод. Зокрема, положення рівня ґрунтових вод чітко 
фіксується даними малоглибинної сейсморозвідки з точністю 0,2 м. Глибина залягання 
рівня ґрунтових вод є другою від поверхні контрастною границею із зміною 
швидкостей повздовжніх хвиль від перших сотень до 1500 – 2000 м/с. Спостерігається 
чітка залежність між значеннями питомого електричного опору ρ, коефіцієнта 
фільтрації Кф ґрунтів та мірою їх зволоження (водонасичення). Для слабкозволожених 
порід і ґрунтів характерні підвищені і високі опори (ρ до 500 Ом⋅м, іноді більше 
1000 Ом⋅м) і значна проникність (Кф від 0,594 до 7,5 м/добу і більше).  

Для оперативного контролю за процесами підтоплення та прогнозом зміни рівнів 
ґрунтових вод на окремих ділянках Київської міської агломерації необхідне 
використання інформації з бази даних, створеної на основі всієї наявної геолого-
геофізичної інформації, а також розробка постійно діючої системи моніторингу із 
застосуванням сучасних геоінформаційних технологій. 

П’ятий розділ присвячений використанню магнітних методів дослідження для 
експрес-діагностики й моніторингу екологічного стану Київської міської агломерації і 
урбанізованих територій на основі вимірювання магнітної сприйнятливості ґрунтів, 
повітряних фільтрів, крізь які прокачане атмосферне повітря, кори дерев.  
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У роботі наводиться порівняльна характеристика ґрунтів з дванадцяти міст 
України за низькочастотною магнітною сприйнятливістю (χlf) та її частотною 
залежністю (kfd).  

Показано, що магнітна сприйнятливість ґрунтів українських міст змінюється у 
широких межах від 2,3 до 7963,3*10-8 м3/кг, її розподіл у цілому відображає рівень 
техногенного навантаження на міське середовище. Частотна залежність магнітної 
сприйнятливості ґрунтів міст переважно має низькі значення (<6%), оскільки вони 
збагачуються відносно крупними зернами магнітних мінералів, що знаходяться у 
мультидоменному стані і містяться у викидах автотранспорту, теплоелектростанцій 
та інших промислових підприємств. Ґрунти забруднених міст мають переважно 
високі значення χ та низькі значення kfd. Для чистих ґрунтів справедлива обернена 
закономірність. Найбільш забрудненими слід визнати міста з розвиненою 
металургійною галуззю – Маріуполь, Запоріжжя, Кривий Ріг. До міст з найменшим 
техногенним тиском слід віднести Бориспіль, Очаків, Мелітополь.  

Картограми магнітної сприйнятливості ґрунтів (рис. 5) і деревної кори з міста 
Києва відображають їхню насиченість магнітними мінералами техногенного 
походження, які потрапляють туди атмосферним шляхом.  

Для геохімічного дослідження зразків, у зв’язку з обмеженим обсягом визначень, 
був застосований стратометричний відбір. Розподіл на страти (групи) здійснено 
кратно фоновому значенню магнітної сприйнятливості (χ) для дерново-підзолистих 
ґрунтів лісостепової зони для всього масиву значень.  

Основні критерії відбору пунктів для подальших геохімічних опробувань 
наступні: 1. Масив пунктів має рівномірно покривати територію; 2. Точки відбору 
мають охопити всі зони аномально високих значень, місця переходу до фонових та 
зони фонових значень магнітної сприйнятливості.  

Статистична обробка масивів значень вмісту важких металів та χ показала 
значущі коефіцієнти кореляції з Ni (0,348), Sn (0,39), Pb та Cu (0,37), Zn (0,33) та Mn 
(0,25), Co (0,22), Cr (0,23) та PLI (0,437) при рівні значущості p<0,01. 

Визначенi елементи–забруднювачi були використані для розрахунку індексу 
накопичення забруднення PLI (Pollution load index) та побудови карт ізоліній 
розподілу PLI ґрунтів. Показник Pollution load index розраховується як середнє 
геометричне коефіцієнтів концентрації n металів, де Кс і-го металу представляє 
собою відношення вмісту металу в ґрунтовому зразку до фонового вмісту: 

PLI=6√Кс(Ni)*Кс(Sn)*Кс(Pb)*Кс(Cu)*Кс(Zn)*Кс(Cr) 
Просторовий розподіл показника накопичення забруднення ґрунтів дозволяє 

виділити окремі ділянки, що найбільше забруднені важкими металами з позиції їх 
сукупного впливу. Більша частина міста відноситься до помірно-забрудненої. Чисті 
незабруднені ділянки спостерігаємо в північнно-західній частині міста (Пуща 
Водиця). Найбільш забруднені ділянки (3< PLI <6) виявлено у північно-західній 
частині міста (Святошинський, частина Подільського та Оболонського районів), 
східній частині Києва (Дніпровський район), південній (Дарницькій район) та у 
Деснянському районі в околі ТЕЦ-6. Локальні ділянки забруднення обумовлені 
розташуванням ряду промислових об'єктів та промвузлів (промислові райони 
Нивки, Подільсько-Куренівський, Дніпровський, Дарницький, Бортничі, 
Дарницький вагоноремонтний завод).  
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Рис. 5. Карта магнітного забруднення ґрунтів міста Києва 

 

Комплексування магнітного та геохiмiчного методів дослідження є ефективними при 
проведенні моніторингу навколишнього середовища та оцінки забруднення міських 
агломерацій. При цьому магнітний метод є важливим на рекогносцирувальному етапі 
робіт для визначення найбільш забруднених ділянок. Подальші геохімічні дослідження 
проводяться на підставі вже існуючої карти розподілу магнітної сприйнятливості χ, що 
дозволяє заощадити кошти, зменшити час досліджень та виявити всі основні 
закономірності розподілу забруднення в ґрунтах міста. 

У висновках наведено найважливіші результати, отримані в рамках виконання 
дисертаційної роботи. Головні результати роботи можна сформулювати наступним 
чином: 
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• Створений та постійно поновлюється блок геофізичної інформації загальної 
бази даних геолого-геофізичної інформації на основі геоінформаційних технологій 
для м. Києва та окремих населених пунктах України, який включає дані геофізичних 
зйомок при дослідженні екзогенних процесів, дані радіоактивного каротажу під 
задачі будівництва, результати мікрорайонування на окремих об’єктах, дані 
екомагнітних досліджень ґрунтів, кори дерев і т. ін. 

• Розроблено технологію використання різнорівневих даних для моніторингу 
геологічних процесів на прикладі процесів підтоплення, що включає попередню 
систематизацію, обробку, перевірку даних; геокодування інформації; вибору методу 
моделювання; моделювання додаткових даних між точками спостережень та їх 
перевірки; просторового моделювання засобами геоінформаційних технологій. 

• Досліджено можливості використання методів статистичного моделювання 
при нерівномірній сітці спостережень.  

• На прикладі м. Києва вперше визначено й застосовано критерії для вибору 
пунктів опробування, пов'язані із структурою поля аномальних значень магнітних 
властивостей ґрунтів, що полягають у рівномірності розподілу точок спостереження 
по площі та наявності точки відбору з усіх зон (аномальних, перехідних та фонових 
значень магнітної сприйнятливості).  

• Показано позитивний кореляційний зв’язок між магнітною сприйнятливістю χ 
ґрунтів міста Києва та вмістом Ni (0,348), Sn (0,39), Pb та Cu (0,37), Zn (0,33) та Mn 
(0,25), Co (0,22), Cr (0,23), а також індексом накопичення забруднення PLI (0,437) 
при рівні значущості p<0,01. 

• Встановлені закономірності щодо зв’язку магнітних параметрів ґрунтів та 
вмістом важких металів пройшли перевірку на прикладі міст з різним техногенним 
навантаженням (Одеса, Маріуполь, Запоріжжя та інші), чим визначено можливість 
їх застосування для оперативної оцінки екологічного стану урбанізованих територій. 
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АНОТАЦІЯ 
Цюпа І.В. «Використання різнорівневої геолого-геофізичної інформації для 

моніторингу небезпечних природно-техногенних процесів на урбанізованих 
територіях» - Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 
спеціальністю 04.00.05 – геологічна інформатика. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

 

Дисертацію присвячено розробці технології використання різнорівневої геолого-
геофізичної інформації для оцінки стану та тенденцій розвитку природного 
середовища урбанізованих територіях на основі сучасних геоінформаційних 
технологій з метою підвищення ефективності та інформативності моніторингу 
небезпечних природно-техногенних процесів. 

У роботі показано можливість застосування методів статистичного моделювання 
Монте-Карло для підвищення кондиційності картографічних побудов при 
нерівномірній мережі спостережень (на прикладі дослідження процесів підтоплення 
на лівобережжі м. Києва).  

Створений та постійно поновлюється блок геофізичної інформації в ArcGIS як 
елемент загальної системи моніторингу природного середовища Київської міської 
агломерації та окремих населених пунктів України.  

http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=I.V.|Tsiupa
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=H.B.|Kozhemiakin
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=I.V.|Kuraieva
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=Yu.Yu.|Voitiuk
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=520
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=520
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=520
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=520
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Досліджено можливість використання експресних магнітних методів для 
вивчення забруднення важкими металами ґрунтів на урбанізованих територіях.  

Ключові слова: геоінформаційні технології, база даних, підтоплення, 
статистичне моделювання, магнітна сприйнятливість ґрунтів, важкі метали, 
забруднення. 

 

АННОТАЦИЯ 
Цюпа И.В. «Использование разноуровневой геолого-геофизической 

информации для мониторинга опасных природно-техногенных процессов на 
урбанизированных территориях» - Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по 
специальности 04.00.05 «геологическая информатика» - Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

 

Диссертация посвящена разработке технологии использования разноуровневой 
геолого-геофизической информации для оценки состояния и тенденций развития 
природной среды урбанизированных территорий на основе современных 
геоинформационных технологий с целью повышения эффективности и 
информативности мониторинга опасных природно-техногенных процессов. 

В работе показана возможность применения методов статистического 
моделирования Монте-Карло для повышения качества картографических 
построений при неравномерной сети наблюдений (на примере исследования 
процессов подтопления на левом берегу г. Киева). 

Создан и постоянно обновляется блок геофизической информации в ArcGIS как 
элемент общей системы мониторинга природной среды Киевской городской 
агломерации и отдельных населенных пунктов Украины. 

Исследована возможность использования экспрессных магнитных методов для 
изучения загрязнения тяжелыми металлами почв урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, база данных, подтопление, 
статистическое моделирование, магнитная восприимчивость почв, тяжелые 
металлы, загрязнение. 

 

SUMMARY 
Tsiupa, I.V. «Multilevel geological and geophysical information application for 

the monitoring of the natural and man-made hazards at the urban areas» - 
Manuscript.  

 

Dissertation for a candidate degree in Geological Sciences, specialty 04.00.05 – 
Geological Informatics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

 

The aim of the present study is to develop the technology of the multilevel geological 
and geophysical information application to assess the state and chalanges of natural 
environment development at the urban areas.  

The dissertation provides a general overview of the organization of environmental 
monitoring system in Ukraine as well as the monitoring of individual environmental 
components of the Kyiv agglomeration and other urban areas. 
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The block of geophysical information in ArcGIS was created and updated as an 
element of the general environmental monitoring system of the Kyiv agglomeration and 
other settlements of Ukraine. This block includes the geophysical survey data of the 
exogenous processes study, the information of the radioactive logging for buildings 
construction, results of the classification of the Kyiv districts, magnetic studies of the soil, 
tree barks, and air filters pollution in Kyiv and 58 cities of Ukraine with the different 
anthropogenic impact.  

The example of the radioisotope methods application for the determining of the 
physical and mechanical properties of soils and the groundwater levels assessment at the 
Poznyaki district of Kyiv are presented. The groundwater level was determined with the 
soil moisture attraction from the well data according to the rock composition.  

In the dissertation, we consider the statistical modeling method (Monte Carlo) to 
improve the quality of mapping constructions with еру uneven observation network (on 
the example of the flooding at the left bank of Kyiv). 

The technology of multilevel data using in the system of monitoring of geological 
processes on the example of the flooding was developed. This technology includes data 
obtaining by various field and well methods, preliminary systematization, data processing 
and verification, geocoding, GIS modeling, maps and cross-section preparing. 

The possibility of using of the rapid and low-cost magnetic methods to study soil 
pollution with heavy metals in urban areas has been investigated. The comparative 
characterization of soils from twelve cities in Ukraine by low-frequency magnetic 
susceptibility (χlf) and its frequency dependence is considered (kfd). The magnetic 
susceptibility of Ukrainian city soil varies from 2.3 to 7963.3*10-8 m3/kg. This distribution 
reflects the level of the man-maid impact to the urban environment. The frequency 
dependence of the magnetic susceptibility of urban soils in the most cases is <6%. The 
most polluted soils are at the areas with the advanced metallurgical industry: Mariupol, 
Zaporizhzhia, Kryvyi Rih. The slight pollution was registered with the magnetic 
susceptibility measurements for Boryspil, Ochakiv, and Melitopol. 

The significant correlation between soil magnetic susceptibility χ and heavy metals 
content for the urban environment was registered for Ni (0.348), Sn (0.39), Pb (0.37), Cu 
(0.37), Zn (0.33), Mn (0.25), Co (0.22), Cr (0.23). The significance level p<0.01, and 
Pollution Load Index (PLI) is 0.437. The maps of the soil magnetic susceptibility and tree 
barks distribution for Kyiv confirmed the presence of the magnetic minerals of the 
anthropogenic origin from the atmosphere dust.  

The criteria for the selection of the test points related to the soil magnetic susceptibility 
anomalous were determined and applied on the case of Kyiv. This criterion includes the 
areal uniformity of the observation points distribution and the presence of the sampling 
points at all studying zones (anomalous, transitional and background values). 

The results of studying demonstrated the efficiency of the joint magnetic and 
geochemical investigation for the environmental monitoring and heavy metals pollution 
assessment of the urban areas. The maps of the soil magnetic susceptibility distribution 
contributed the additional information to the geochemical database with low-cost and time 
saving technology.  

Keywords: geoinformation technologies, database, flooding, statistical modeling, 
magnetic susceptibility, soil, heavy metals, pollution. 
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