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АНОТАЦІЯ 

 

Гадяцька К. П. «Комплексування геолого-геоморфологічних та 

геофізичних методів для оцінки зсувної небезпеки в межах Середнього 

Придніпров’я». – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.05 «геологічна інформатика (геологічні науки)» – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2021. 

 

Дисертацію присвячено оцінці зсувної небезпеки в межах Середнього 

Придніпров‘я на регіональному та локальному рівнях, на основі обґрунтованої 

раціональної методики із комплексуванням геолого-геоморфологічних, 

геофізичних методів та інфрачервоної термографії, ГІС-технологій, 

детермінованого моделювання. 

Розвиток гравітаційних процесів в межах Середнього Придніпров‘я має 

багатофакторний характер, однак провідними факторами є літолого-

стратиграфічний, тектонічний, геоморфологічний та гідрогеологічний. 

При формуванні зсувних процесів в межах Середнього Придніпров‘я 

одним із основних геологічних факторів є наявність в розрізі бурих та 

строкатих глин міоцен-пліоцену (для верхньої частини схилів) та мергелистих 

глин еоцену (для нижньої частини схилів). Дестабілізуючі гідрогеологічні 

умови пов‘язані із водоносними горизонтами, які поширені безпосередньо в 

нижній частині зсувних схилів, внаслідок чого відбувається перезволоження 

делювіально-пролювіальних та, частково, полтавсько-харківських відкладів, що 

призводить до порушення стійкості нижньої частини схилів та є причиною 

формування зсувних зміщень, які відбуваються по покрівлі мергелів або 

глинистих алевритів київської світи еоцену. 
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В дисертаційній роботі продемонстровано методичні підходи до 

регіонального та локального прогнозування зсувної небезпеки Середнього 

Придніпров‘я.  

Геоінформаційний підхід та методи просторового моделювання були 

використані в роботі для прогнозного картування, оцінки ймовірного розвитку 

небезпечних геологічних процесів, створення моделей багатофакторної 

просторової оцінки та регіональних прогнозних моделей зсувної небезпеки. Для 

їх побудови використано програмне забезпечення ArcGIS 10.1 та його 

спеціалізовані модулі, перевага яких полягає у добре розвинутому 

інструментарії створення та обробки растрових та векторних моделей даних, а 

також використання засобів оверлейного аналізу. 

Для вирішення задач регіонального прогнозування зсувної небезпеки було 

адаптовано методику структурно-морфометричного аналізу до середовища 

ГІС та автоматизовано процес картометричних побудов. При цьому 

використано спеціальний алгоритм побудови карт порядків долин та базисних 

поверхонь, які поєднують локальні базиси ерозії та дають можливість 

прослідкувати сумарні амплітуди коливань земної поверхні на різних 

проміжках часу. В комплексі із глибинним геологічним аналізом та 

просторовим моделюванням структурно-морфометричні побудови дозволили 

виділили різнорангові тектонічні структури в межах Київського, Обухівського 

та Канівсько-Трахтемирівського блоків, що відрізняються особливостями 

формування та активізації зсувних процесів.  

Для вирішення завдань локального прогнозування зсувної небезпеки в 

межах типових модельних ділянок Київського Придніпров‘я запропоновано 

раціональну методику комплексування геофізичних та дистанційних методів, 

які дають можливість оцінити природу, механізм, головні фактори формування 

та активізації зсувного процесу. Метод самочинної поляризації застосовано для 

відслідковування рівня ґрунтових вод та водних потоків в межах схилу. Метод 

електротомографії (ERT) використано для виявлення та простеження 

тріщинуватих зон та зон тектонічних порушень в межах зсувонебезпечних 
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схилів. Для виділення структурних особливостей зсувних тіл застосовано 

установку Шлюмберже, що дає найбільшу глибинність (до 11 м) та має високу 

чутливість щодо якісного виділення як вертикальних, так і горизонтальних 

границь геологічного розрізу. Виконано інтерпретацію отриманих даних у 

двохвимірному та трьохвимірному варіанті, що стало можливим за рахунок 

високої щільності спостережень та використання багатоканальної установки, 

яка дозволяє вимірювати різницю потенціалів одночасно на декількох 

приймальних електродах. За результатами даних польових досліджень 

виконано обробку та інтерпретацію отриманих геолого-геофізичних матеріалів 

в програмних продуктах Res2Dinv (Geotomo Software, Малазія), ZONDRES2D 

та ZONDRES3D. Дані георадарних досліджень використано для вивчення 

геологічного розрізу, визначення рівня ґрунтових вод, а також для картування 

зсувних структур. В результаті застосування інфрачервоної термографії, яка є 

високоінформативним методом в геологічних дослідженнях, отримано 

високороздільні термограми земної поверхні із максимально малих відстаней, 

на основі яких було виявлено структурні порушення та зони підвищеної 

обводненості зсувних схилів. Теплові аномалії при дослідженні зсувів вказують 

на наявність наступних критичних факторів: (i) структурні порушення (за 

рахунок ефекту охолодження або нагрівання повітря, що циркулює в межах 

відкритих порушень; різної теплопередачі зсувних мас по відношенню до 

поверхні схилів); (ii) зони підвищеної обводненості або інфільтрації (через 

поверхневе охолодження, викликане випаровуванням води). Головною 

перевагою запропонованих методів є висока детальність спостережень, 

достовірність отриманих даних, експресність та простота у використанні в 

умовах різної крутизни схилів та різної ландшафтної обстановки. Отримані дані 

були використані для локального прогнозування зсувної небезпеки та оцінки 

стійкості схилів в межах модельних об‘єктів на основі детермінованого 

моделювання. 

Визначення напружено-деформованого стану (НДС) зсувонебезпечного 

схилу та обрахунки стійкості схилів базувались на методах граничної 



5 

 

рівноваги. До методів рівноваги сил і моментів відносяться методи, які 

базуються на вирішені двох диференціальних рівнянь, що задовольняють 

загальній рівновазі сил (Ff) та загальній рівновазі моментів (Fm). 

За допомогою комплексного застосування геолого-геоморфологічних 

методів підтверджено генетичний зв'язок між процесами геоморфогенезу та 

тектогенезу в межах Середнього Придніпров'я, визначено фактори формування 

та активізації гравітаційних геологічних процесів, побудовано низку 

просторових моделей, які характеризують вплив геоморфологічних та 

тектонічних чинників на потенційний розвиток небезпечних геологічних 

процесів. 

Одним із пріоритетних чинників формування зсувів є струкутрно-

тектонічний. На основі постадійного морфоструктурно-неотектонічного аналізу 

виділено Київський, Обухівський, Канівсько-Трахтемирівський блоки, які 

відрізняються типом, динамічним режимом та інтенсивністю прояву зсувних 

процесів. Це суттєво вплинуло на розвиток гравітаційних процесів, їх 

приуроченість до певних літолого-стратиграфічних комплексів та локалізацію в 

межах певних гіпсометричних рівнів. Інтерпретація морфометричних даних 

надала можливість об'єктивно та чітко простежити активність морфоструктур у 

неоген-четвертинний період. Комплексні результати структурно-

морфометричних побудов та геолого-геоморфологічного аналізу підтвердили 

ефективність їхнього застосування не лише при виявленні сучасних активних 

регіональних морфоструктур, але й окремих локальних структур та блоків, 

антиклінальних підняттів та розломів. Підтверджено, що амплітуда коливань 

висотних відміток рельєфу Середнього Придніпров'я в неоген-четвертинний 

період склала 100 м у північних районах та 135 м - у південних. 

На основі раціонального комплексу геологічних, геофізичних, 

дистанційних, термографічних досліджень та детермінованого моделювання 

виявлено головні ознаки та визначено ділянки потенційного розвитку зсувних 

процесів в межах еталонних модельних об‘єктів Середнього Придніпров‘я, 

створено еталонні моделі для обрахунку стійкості схилів в межах кожного 
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блоку та запропоновано комплекс превентивних заходів щодо мінімізації та 

уникнення їх негативної дії. На геоелектричних розрізах та отриманих 3D 

моделях виділено ділянки з різними значеннями питомого електричного опору, 

що обумовлені різною інтенсивністю обводненості піщаних відкладів. 

Найбільш контрастні зміни питомого електричного опору пов‘язані із 

структурними елементами зсуву, що приурочені до низькоомних аномалій в 

верхній частині розрізів, характерні для тріщин відриву зсувів. На ділянці 

«Глинка» через наявність водотривкого горизонту, що представлений 

глинистими відкладами обухівської світи верхнього еоцену у центральній 

нижній частині розрізу, формуються лінзовидні перезволожені ділянки, які 

виділяються у вигляді низькоомних аномалій (2-10 Ом*м). Створено еталонні 

моделі для визначення стійкості схилів в межах кожного блоку. Результати 

обрахунків стійкості схилів в межах модельних ділянок дозволили виділити 

потенційно зсувонебезпечні схили та визначити комплекс превентивних заходів 

щодо мінімізації та уникнення негативного впливу зсувних процесів на 

інфраструктурні об‘єкти. 

 

Ключові слова: небезпечні геологічні процеси, зсувна небезпека, 

моніторинг, електротомографія, інфрачервона термографія, ГІС, моделювання, 

геофізичні методи, прогнозування, обрахунок стійкості схилу  
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ABSTRACT 

 

Hadiatska K.P. "The Complex of geological-geomorphological and 

geophysical methods for landslide risk assessment within the Middle Dnieper 

Region". – Manuscript 

 

Dissertation for obtaining the candidate degree in Geological Sciences, specialty 

04.00.05 – Geological Informatics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

 

The research is devoted to the assessment of landslide hazard within the Middle 

Dnieper region at the regional and local scale, using a optimized complex technique 

including geological-geomorphological, geophysical methods and infrared 

thermography, GIS, deterministic modeling. 

Development of gravitational processes within the Middle Dnieper Region is 

multifactorial, but the leading factors are lithological-stratigraphic, tectonic, 

geomorphological and hydrogeological. 

During formation of landslide processes within the Middle Dnieper Region one 

of the main geological factors is the presence of brown and mottled clays of 

Miocene-Pliocene (for upper part of slopes) and marly clays of Eocene (for lower 

part of slopes) in the section. Destabilizing hydrogeological conditions are related to 

aquifers, which are spread directly in the lower part of the landslide slopes, as a result 

of which over-watering of deluvial-prolivial and, partly, by sediments of Poltavska - 

Kharkivska Suites occurs, which leads to disturbance of stability of the lower part of 

slopes and causes formation of landslide displacements, which occur on the roof of 

marls or clay silts of Eocene sediments of the Kyivska Suite. 

This dissertation work demonstrates methodological approaches to regional and 

local prediction of landslide hazard in the Middle Dnieper Region.  

Geoinformation approach and spatial modeling methods were used in the work 

for forecast mapping, assessment of probable development of hazardous geological 
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processes, creation of multifactor spatial assessment models and regional landslide 

hazard forecast models. For their construction ArcGIS 10.1 software and its 

specialized modules were used, the advantage of which is well-developed tools for 

creating and processing raster and vector data models, as well as the use of overlay 

analysis tools. 

To solve the tasks of regional landslide hazard prediction the methodology of 

structural-morphometric analysis has been adapted to the GIS environment and the 

process of cartometric constructions has been automated. A special algorithm for 

constructing maps of valley orders and basic surfaces, which combine local erosion 

bases and make it possible to trace the total amplitudes of the Earth's surface 

fluctuations in different time intervals, was used. In combination with the deep 

geological analysis and spatial modeling structural-morphometric constructions 

allowed to distinguish differently ranked tectonic structures within the Kyiv, Obykhiv 

and Kanivsko-Trakhtemyrivsky blocks, which differ by the peculiarities of formation 

and activation of landslide processes. 

To solve problems of local landslide hazard prediction within the typical model 

areas of Middle Dnieper Region a rational method of combining geophysical and 

remote methods, that make it possible to assess the nature, mechanism, the main 

factors of formation and activation of the landslide process, is proposed. Self-

potential method was applied to trace the level of groundwater and water flows 

within the slope. The electrical resistivity tomography (ERT) method has been used 

to identify and trace fractured zones and zones of tectonic disturbance within 

landslide-prone slopes. The Schlumberger array was used to isolate structural features 

of landslide bodies, which gives the greatest depth (up to 11 m) and has high 

sensitivity to qualitative delineation of both vertical and horizontal boundaries of the 

geological section. The interpretation of the obtained data in two-dimensional and 

three-dimensional versions was performed, which became possible due to the high 

density of observations and the use of a multi-channel setup, which allows to measure 

the potential difference simultaneously on several receiving electrodes. Based on the 

field survey data the processing and interpretation of the obtained geological-
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geophysical materials in the software products Res2Dinv (Geotomo Software, 

Malaysia), ZONDRES2D and ZONDRES3D were performed. GPR data was used to 

study geological cross-section, to determine groundwater table, and to map landslide 

structures. Infrared thermography (IRT), which is a highly informative method in 

geological studies, resulted in high-resolution thermograms of the earth surface from 

the shortest possible distances, which were used to identify structural disturbances 

and zones of increased watering of landslide slopes. Thermal anomalies in landslide 

studies indicate the presence of the following critical factors: (i) structural 

disturbances (due to cooling or heating effects of air circulating within open 

disturbances; different heat transfer of landslide masses relative to slope surface); (ii) 

zones of increased watering or infiltration (due to surface cooling caused by water 

evaporation). The main advantage of the proposed methods is the high observational 

detail, reliability of the obtained data, expressiveness and ease of use in conditions of 

different slope steepness and different landscape conditions. The obtained data were 

used for local landslide hazard forecasting and slope stability estimation within 

reference sites on the basis of deterministic modeling. 

Determination of the stress-strain state (NMS) of the landslide slope and 

calculations of slope stability were based on the limit equilibrium methods. The 

methods of equilibrium of forces and moments include the methods of Morgenstern-

Price, Spencer, and Sarma, which are based on the solution of two differential 

equations that satisfy the general equilibrium of forces (Ff) and the general 

equilibrium of moments (Fm). 

Landslides within Middle Dnieper region are triggered by hydrometeorological, 

geological and morphological factors. They have a complex morphology and 

structure due to different lithological, stratigraphic, tectonic and hydrogeological 

conditions.  

The comprehensive application of geological and geomorphological methods 

made it possible to identify the relationship between the processes of 

geomorphogenesis and tectogenesis within the Middle Dnieper region, identify the 

causes of gravitational geological processes, and build a series of spatial models, 
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which describe the impact of geomorphological and tectonic processes on the natural 

hazards. 

One of the priority factors of landslide formation is structural-tectonic. 

Based on the stepwise morphostructural-neotectonic analysis are identified and 

characterized three blocks, that named Kyiv, Obukhiv, Kanivsko-Trakhtemyrivsky. 

Interpretation of morphometric data has provided an opportunity to trace objectively 

and clearly the activity of morphostructures in the Neogene-Quaternary period. 

Complex results of structural-morphometric constructions and geological-

geomorphological analysis confirmed the efficiency of their application not only in 

identifying modern active regional morphostructures, but also individual local 

structures and blocks, anticlinal uplifts and faults. It was confirmed that the amplitude 

of elevation fluctuations of the Middle Dnieper relief in the Neogene-Quaternary 

period was 100 m in the northern regions and 135 m - in the southern regions. 

Based on a complex of techniques including geological, geophysical, 

thermography surveying, remote sensing and deterministic modeling, the main 

features and the areas of potential development of landslide processes within model 

sites of the Middle Dnieper region were identified. These techniques were applied to 

investigate the lithostratigraphic sequences, the geometry of landslide body and 

potential mass movement. Combining the data from these methods was enables to 

identify fracture zones and areas with high water saturation, as well as, identify early 

signs of formation of new displacement. It was allows the detection of sub-surface 

structure peculiarities, thus making it possible to confirm the existence of potential 

sliding zones. The obtained data was used for large scale prediction of landslide 

hazards and assessment of slope stability for the reference models within each block. 

Thus, the reference models within each block for the calculation of the slope stability 

were created, and a set of preventive measures to minimize and avoid their negative 

effects were proposed.  

The geoelectric sections and the obtained 3D models highlighted areas with 

different values of electrical resistivity, due to different intensity of watering of sandy 

sediments. The most contrasting changes in the electrical resistivity are associated 
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with structural elements of the landslide, confined to the low-resistance anomalies in 

the upper part of the sections, characteristic of landslide fractures. In the ―Glinka‖ 

section, due to the presence of an impermeable horizon, represented by clay deposits 

of the Obukhivska Suite of the Upper Eocene in the central lower part of the section, 

lens-shaped over-watered areas are formed, which stand out as low-resistance 

anomalies (2-10 Ohm*m). Reference models were created to determine slope 

stability within each block. The results of slope stability calculations within the 

model areas allowed to identify potentially landslide-prone slopes and determine a set 

of preventive measures to minimize and avoid the negative impact of landslide 

processes on infrastructure facilities. 

Keywords: hazardous geological processes, landslide hazards, structural 

morphometry, spatial data analysis, monitoring, Electrical Resistivity Tomography 

(ERT), Infrared Thermography (IRT), GIS, modeling, forecasting, calculation of 

slope stability. 

.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Проблема прогнозування впливу небезпечних 

геологічних процесів на функціонування інфраструктурних об‘єктів з метою 

попередження надзвичайних ситуацій та уникнення економічних та соціальних 

проблем є однією з найактуальніших проблем у сфері оцінки природних 

ризиків та катастроф. Розв‘язання цієї проблеми охоплює два аспекти: перший - 

цільові територіальні дослідження, спрямовані на пізнання природи і уточнення 

механізму формування і поведінки у геологічному середовищі небезпечних 

явищ з урахуванням природних чинників та факторів техногенного впливу, і 

другий – розроблення сучасних ефективних засобів інформаційно-аналітичного 

забезпечення цільових досліджень і заходів, спрямованих на попередження 

небезпечних геологічних процесів та їх адекватну якісну та кількісну оцінку.  

Проблема впливів гравітаційних геологічних процесів активно 

досліджується науковцями різних організацій в межах окремих регіонів. В 

рамках комплексних програм протизсувних заходів проводиться вивчення 

динаміки зсувонебезпечних процесів, виконується моніторинг та прогнозування 

стану геологічного середовища в умовах впливу небезпечних процесів; 

спеціальні геологічні дослідження із використанням детермінованого та 

стохастичного математичного моделювання та використання ГІС, 

впроваджуються геолого-геофізичні методи дослідження зсувонебезпечних 

територій, методики дешифрування аерокосмічних знімків тощо. Окремі 

результати досліджень впроваджені у виробництво та запатентовані. Однак на 

сьогодні проблема регіонального та локального прогнозування зсувних 

геологічних процесів та оцінки їх впливу на інженерні комплекси, яка б 

враховувала дію комплексного впливу просторових і часових факторів для 

території України та для Середнього Придніпров‘я зокрема остаточно не 

вирішена. Тому розробка комплексної методики прогнозування зсувів на основі 

врахування комбінації факторів є актуальною задачею.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу було виконано на кафедрі загальної та історичної геології 
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ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Дослідження виконувались в рамках НДР №18БП049-01 «Сучасні 

технології моніторингу природних та природно-техногенних комплексів для 

оцінки впливу на об‘єкти критичної інфраструктури» (0118U000247) та 

міжнародного наукового проєкту №48255AY «Протистояння зсувній небезпеці: 

суспільні виклики» (за підтримки Global Challenges Research Fund (GCRF). 

Метою дослідження є оцінка чинників та прогнозування зсувної 

небезпеки Середнього Придніпров‘я на основі комплексування геолого-

геофізичних, дистанційних методів, просторового аналізу та моделювання. 

Досягнення цієї мети здійснювалось шляхом вирішення таких завдань: 

 встановлення закономірностей впливу геологічного середовища на 

формування гравітаційних геологічних процесів Середнього Придніпров‘я, 

інтегрований аналіз факторів їх виникнення; 

 визначення класифікаційних ознак гравітаційних процесів та 

районування території Середнього Придніпров‘я за особливостями прояву 

зсувів; 

 виконання регіонального прогнозування зсувної небезпеки на основі 

даних ДЗЗ, геоінформаційного аналізу та просторового моделювання; 

ранжування території за ступенем ймовірності виникнення зсувної небезпеки; 

 визначення раціонального комплексу методів для локального 

прогнозування зсувної небезпеки в межах еталонних модельних об‗єктів на 

основі комплексування даних дистанційного зондування, геолого-геофізичних 

методів та інфрачервоної термографії;  

 моделювання стійкості схилів та розробка рекомендацій щодо 

запобігання та мінімізації негативного впливу зсувних процесів на інженерні 

комплекси. 

Об’єкт досліджень – геологічне середовище та небезпечні гравітаційні 

процеси Середнього Придніпров‘я. 

Предмет дослідження – прогнозні моделі небезпечних гравітаційних 

геологічних процесів. 
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Методи досліджень. Для вирішення поставлених задач було використано 

комплекс геологічних, геофізичних та математичних методів, просторовий 

аналіз та моделювання. Виконано натурні польові спостереження із залученням 

геофізичних методів з метою локального прогнозування зсувної небезпеки 

(електротомографія (ERT), метод самочинної поляризації) та інфрачервоної 

термографії (вперше в Україні та для даного регіону). Для аналізу рельєфу та 

оцінки впливу структурно-тектонічного фактору на розвиток зсувів було 

застосовано метод структурної морфометрії. Інтегральна карта зсувної 

небезпеки створювалась із залученням таких головних методів як 

геоморфологічне картографування; статистичні методи, а також розробки 

концептуальних моделей місцевості на основі врахування комбінації факторів 

формування небезпечних зсувних процесів. Отримані дані були використані 

для локального прогнозування зсувної небезпеки та оцінки стійкості схилів в 

межах модельних об‘єктів на основі детермінованого моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Дістали подальший розвиток розробка та наповнення спеціалізованих 

ГІС для оцінки стану геологічного середовища та небезпечних гравітаційних 

процесів в межах Середнього Придніпров‘я, обґрунтовано концептуальну 

модель території із організацією бази геоданих щодо пріоритетних чинників 

формування зсувів. Побудовано регіональну прогнозно-еталонну модель для 

виявлення ділянок ймовірного виникнення та потенційної активізації зсувів 

Київського Придніпров‘я.  

2. Виконано комплексний аналіз чинників формування зсувних процесів 

в межах Середнього Придніпров‘я, визначено класифікаційні ознаки 

гравітаційних геологічних процесів, здійснено районування території згідно 

особливостей прояву зсувних процесів. На основі структурно-морфометричних 

досліджень, глибинного геологічного аналізу та просторового моделювання 

виділено Київський, Обухівський та Канівсько-Трахтемирівський блоки, які 

відрізняються типом, динамічним режимом та інтенсивністю прояву зсувних 

процесів. 
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3. На основі застосування раціонального комплексу геологічних, 

геофізичних, дистанційних, термографічних досліджень, а також 

детермінованого моделювання удосконалено методики локального 

прогнозування зсувної небезпеки, що дозволило виявити головні ознаки та 

визначити ділянки потенційного розвитку зсувних процесів в межах еталонних 

модельних об‘єктів Середнього Придніпров‘я та запропонувати комплекс 

превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення їх негативної дії. 

Практичне значення роботи. 

Інтегральний аналіз факторів зсувоутворення у межах Середнього 

Придніпров‘я та створена прогнозно-еталонна модель формування водно-

гравітаційних явищ слугують основою для прогнозування зсувів на 

регіональному та локальному рівнях. Методики побудови карт ймовірності 

виникнення зсувів можуть бути використані для створення регіональних карт 

прогнозу небезпечних геологічних процесів, а запропонований комплекс 

геолого-геофізичних та дистанційних досліджень - для оцінки потенційного 

розвитку та динаміки зсувів в межах окремих об‘єктів. Результати досліджень у 

вигляді розроблених ГІС-проєктів, прогнозних карт поширення зсувних 

процесів та рекомендацій щодо мінімізації їх негативного впливу можуть бути 

запропоновані для використання державними та недержавними 

природоохоронними та екологічними організаціями, підприємствами геолого-

геофізичного, геодезичного та будівельного профілю, а також військовими 

службами та органами місцевого самоврядування.  

Особистий внесок здобувача. В основу дисертації покладено матеріали, 

зібрані автором під час польових геолого-геофізичних робіт у межах Київської 

та Черкаської областей. Визначено характеристики зсувних об‘єктів, 

опрацьовано численні фондові та літературні джерела з тематики дисертаційної 

роботи, матеріали науково-дослідних, геологознімальних та проектувальних 

робіт. Теоретичні і методичні положення дисертації розроблені особисто 

автором. У складі групи з моделювання геологічних процесів і структур під 

керівництвом проф. О.М. Іванік дисертант безпосередньо брала участь у 
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постановці задач, розробці регіональних і локальних прогнозних моделей 

зсувних процесів та математичному моделюванні. Виконувала комп‘ютерне 

моделювання стану геологічного середовища на основі застосування 

спеціалізованого програмного забезпечення, на підставі чого було встановлено 

чинники зсувної небезпеки та здійснено її прогнозування. Визначено вхідні 

параметри моделювання на основі застосування програмного забезпечення 

ROCLAB. На основі даних польових досліджень виконано обробку та 

інтерпретацію отриманих геолого-геофізичних матеріалів за допомогою 

програмних продуктів Res2Dinv, ZondRes2D, побудову 3D моделей розподілу 

питомого електричного опору в програмному продукті ZondRes3D для 

модельних ділянок м. Київ та Київської області. Виконано обрахунок стійкості 

зсувонебезпечних схилів в програмному продукті Geo-Studio 2020, із 

використанням модуля SLOPE/W. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та окремі 

результати досліджень доповідались автором на наступних конференціях та 

семінарах:  

- Науковій конференції «Сучасні проблеми наук про Землю: X 

Всеукраїнська молодіжна наукова конференція-школа», (Київ, 2020); 

- XIX Міжнародній науковій конференції – Геоінформатика: 

теоретичні та прикладні аспекти, (Київ, 2020); 

- Всеукраїнській конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, 

петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ 

століття», (Київ, 2020); 

- Другий науковий семінар з оцінки зсувної небезпеки та оцінки її 

впливу на суспільство, (Київ, 2020); 

- XIV Міжнародній конференції ― Моніторинг геологічних процесів 

та екологічного стану середовища ‖, (Київ, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових публікацій, 

серед яких 5 статей у фахових виданнях (всі статті опубліковано у виданнях, що 

індексуються в наукометричній базі Web of Science, з них 1 стаття - 
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опублікована в іноземному виданні та індексується в тому числі у Scopus) та 11 

матеріалів доповідей на наукових конференціях та семінарах (з них 9 

індексуються у Scopus).  

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 192 найменувань та 1 додатку. 

Загальний обсяг дисертації – 174 сторінки друкованого тексту, ілюстрованого 

74 рисунками та 11 таблицями.  

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику, доктору геологічних 

наук, професору Іванік Олені Михайлівні, доктору геологічних наук, 

професору Шевчуку Віктору Васильовичу, доктору геологічних наук, 

професору Вижві Сергію Андрійовичу, кандидату геологічних наук, асистенту 

Тустановській Любов Віталіївні, кандидату геологічних наук, доценту 

Шабатурі Олександру Вікторовичу, кандидату геологічних наук, асистенту 

Хоменку Руслану Володимировичу та співробітникам кафедри загальної та 

історичної геології ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за допомогу та підтримку при виконанні 

досліджень.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ 

ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-

ТЕКТОНІЧНИХ ОБЛАСТЕЙ 

 

 

1.1 Стан вивчення та головні напрями дослідження гравітаційних 

геологічних процесів у межах різних структурно-тектонічних областей 

 

Україна характеризується активним розвитком зсувних процесів у межах 

різних структурно-тектонічних і ландшафтно-кліматичних зон [47]. Так, за 

даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у 2018 р. найбільшого 

розвитку набули зсувні явища на узбережжі Чорного й Азовського морів у 

Одеській, Запорізькій та Миколаївській областях, а також у Закарпатській, 

Львівській та Чернівецькій областях (рис. 1.1). Загальна кількість зсувів досягла 

близько 23000 одиниць, але їх кількість постійно змінюється в залежності від 

формування окремих зсувів, активізації нових або ж ліквідації все існуючих. 

Найбільша кількість зсувів локалізувалась в Одеській області, де кількість 

зсувів досягла 5836 одиниць загальною площею 66,3 км2 . В межах Київської 

області було зареєстровано 707 зсувів, загальна площа яких становить 18,3 км2
 , 

у тому числі - в м. Києві локалізовано 111 зсувів із загальною площею 5,46 км2
 

[88]. 

Проблема прогнозування зсувної небезпеки є пріоритетним напрямком 

досліджень в сфері оцінки ризиків та катастроф природного характеру, і не 

зважаючи від вибору тих чи інших підходів щодо її розв‘язання, вимагає 

всебічного синтезу наукових та фондових матеріалів для повного розуміння 

досліджуваної проблеми. Питанням прогнозування та моніторингу небезпечних 

гравітаційних геологічних процесів, що активно досліджуються в межах 

окремих регіонів України із застосуванням різних методик та спеціальних 

геолого-геофізичних методів досліджень присвячено значну кількість 
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публікацій, основними з яких є роботи Г.В. Лисиченка, І.Д. Багрія, 

Е.Д. Кузьменка, Г.І. Рудька, М.Г. Демчишина та О.М. Іванік, О.Є. Кошлякова, 

Н.М. Аксьом та ін. [80, 7, 71, 75, 101, 26, 49, 50, 66, 68, 69, 2, 95]. 

 

Рис. 1. 1. Поширення зсувних процесів в межах різних структурно-

тектонічних областей України за даними ДСНС України [88]. 

 

Питанню вивчення основних теоретичних засад щодо прогнозування 

зсувонебезпеки присвячено роботи Є.П. Ємельянової [33, 34], А.І. Шеко зі 

співавторами [84],  

Вивченням динаміки зсувонебезпечних процесів на регіональному та 

локальному рівнях в рамках комплексних програм протизсувних заходів 

проводились такими організаціями як Державна геологічна служба геології та 

надр України; Український державний геолого-розвідувальний інститут 

(УкрДГРІ); ДНВП «Геоінформ України», Інститут геологічних наук НАН 

України; ННІ «Інститут геології». В результаті чого було сформовано 

теоретичну та інформаційну базу щодо активізації небезпечних екзогенних 

геологічних процесів на території України, моніторингу стану геологічного 

середовища в умовах впливу небезпечних процесів, починаючи з 2010 р.  

В рамках «Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 рр.» 
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[63], що була затверджена у 2004 році постановою Кабінету Міністрів України 

№1256 [49], в практику вивчення небезпечних гравітаційних процесів було 

впроваджено довгострокові спостереження щодо вивчення динаміки та 

локалізації зсувонебезпечних процесів, оцінки геодинамічних умов та 

прогнозування стану геологічного середовища, моніторингу та моделювання. У 

рамках української комплексної програми протизсувних заходів на 2005-

2014 рр [63]. проводилось вивчення поширення і динаміки зсувонебезпечних 

процесів, моніторинг та, прогнозування стану природного середовища, у тому 

числі надзвичайних ситуацій, що виникають в результаті розвитку небезпечних 

геологічних процесів. 

 

 

1.2. Проблеми класифікації гравітаційних геологічних процесів та 

класифікаційні схеми зсувних процесів 

 

Проблема класифікації гравітаційних процесів займає важливе місце в 

світовій практиці вивчення геодинамічних процесів. 

Серед гравітаційних процесів виділяють власне гравітаційні (осипи, 

обвали, каменепади), водно-гравітаційні (зсуви) й гравітаційно-водні (селеві) 

процеси [128]. Зсуви є різними за розмірами, будовою, причинами формування 

та факторами, що сприяють їх активізації, розвитку, механізму та динаміці. 

Класифікація зсувних процесів є необхідною і першочерговою умовою для 

вибору різних підходів, методів щодо їхнього моделювання і прогнозування. 

Адже,побудова адекватних моделей зсувних процесів на основі 

детермінованого моделювання стану схилів вимагає чітко заданих вхідних 

параметрів та граничних умов [128]. 

Рівень дослідження стану класифікацій гравітаційних процесів й до 

сьогодні залишається проблематичним. Наразі є більше сотні різних 

класифікацій, переважна кількість з яких не задовольняє умовам як 

теоретичних, так і прикладних досліджень. Більш деталізований, системний 
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підхід щодо аналізу різних класифікацій гравітаційних процесів за 

генетичними, морфологічними та регіональними ознаками викладено в роботі 

Є.П. Ємельянової [32]. Методичні засади щодо класифікації зсувних процесів 

детально наведено в роботах Г. І. Рудька з колективом авторів[101] та роботах 

М.Г. Демчишина [26, 27]. 

В межах різних структурно-тектонічних областей були проведені 

дослідження зсувних процесів, які дозволили різним вченим зробити уточнення 

та деталізувати існуючу класифікацію [48, 81]. Відтак, в публікації 

Н.Н. Маслова [82] було наведено низку структурних типів схилів (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Форми порушення стійкості схилів (за М.М. Масловим [82]). 

 

Класифікація форм порушення суцільності товщі включає шість наступних 

форм: 1) тріщини вивітрювання; 2) псевдотектонічні тріщини; 3) тріщини 

окремості; 4) тектонічні тріщини; 5) тектонічні контакти (розломи, скиди); 6) 

зони дроблення[121]. 

В класифікації В.Д. Ломтадзе також відзначається структурний аспект 

утворення зсувів [81], на основі якої було виділено три типи зсувів в залежності 

від їх прив‘язки до особливостей геологічної будови (структур) – структурні ( 

за Ф.П. Саваренським [103] (рис. 1.3.): асеквентні, консеквентні, інсеквентні), 

пластичні та структурно-пластичні.  
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Рис. 1.3. Класифікація зсувів за Ф.П. Саваренським [103]: 

а - асеквентні; б - консеквентні; в - інсеквентні; 1 - глина; 2 - схил до зсуву; 

3 - схил після зсуву. 

 

Є.П. Ємельяновою було наведено класифікацію зсувів в залежності від 

геологічної структури схилів [31] (рис. 1.4.).  

 

Рис. 1.4. Загальна класифікація зсувів першого порядку за Є.П. 

Ємельяновою [31]. 

 

М.Г. Демчишиним [27] було виокремлено структурні схили, серед яких 

виділяються схили западин, піднять, скидів, підкидів, розломів та флексур, а 

також вулканічних тіл. Г.І. Рудьком [100] було виділено структурні зсуви, які, в 

свою чергу, поділено на консеквертні та інсеквентні зсуви, поверхні ковзання 
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яких мають різне положення відносно поверхні нашарування [128]. 

В країнах Західної Європи і США найбільш вживаними є класифікації 

зсувів Д. Варнса, С. Шарпа, К. Терцагі, Геологічної служби Великобританії 

(USGS) [147, 189, 163]. 

Вчені Геологічної служби Великобританії називають зсувом переміщення 

гірської породи або ґрунту (або ж обох одночасно) вниз по схилу, яке 

відбувається по поверхні ковзання, яка може бути увігнутою (обертальне 

ковзання), або ж плоскою (поступальне ковзання). При цьому значна частина 

зсувного масиву частіше за все переміщується як єдина або частково зв‘язана 

маса з незначною внутрішньою деформацією. Слід зазначити, що в деяких 

випадках зсуви можуть також включати й інші види переміщень, причому на 

різних етапах зсувного процесу за умови, якщо властивості зсувного матеріалу 

змінюються під час його руху вниз по схилу [147]. На основі типів руху 

(внутрішні механізми) та типу залученого матеріалу зсувної маси (скельна 

порода або ґрунт) автори поділили зсувні процеси на: обвали, зсуви-

перевертання, зсуви-ковзання, зсуви-видавлювання та зсуви-потоки (рис. 1.5.). 

Але в реальних природних умовах, зсуви мають складний характер, який може 

поєднувати декілька типів руху зсувної маси [147]. 

В основі найвідомішої у світі класифікації Д. Варнса [190] (рис. 1.6.) 

лежать такі класифікаційні принципи: механізм руху та особливість реалізації 

даного механізму в різних типах порід. В цій класифікації до числа різних типів 

«зсувів» відносять також каменепади, обвали, соліфлюкцію, селі та крип. Такі 

ж принципи використано і в оновленій версії класифікації Д. Варнса [148]. 

Адже, термін «landslides» має значно ширше визначення, ніж «зсуви». 

Виокремлено три типи зсувів – ковзання, течії, видавлювання. В свою чергу 

зсуви ковзання, розділено на ротаційні та трансляційні, що проявляються в 

різних геологічних умовах та мають різний механізм зміщення 

 



33 

 

 

Рис. 1.5. Класифікація зсувних процесів Геологічної Служби 

Великобританії [189] 

 

Аналіз існуючих класифікацій (рис. 1.7) показав, що, незважаючи на всі 

існуючі відмінності за кількістю виділених типів та їх найменувань, всі вони 

багато в чому є подібними. так, В.В. Кюнцелем [79] було виділено шість типів 

зсувів за механізмом зсувного процесу, кожен з яких поділений на класи, що 

виокремлюються за складом, віком та генезисом порід основних деформованих 

горизонтів (ОДГ), з якими пов'язані прояви зсувних процесів: ковзання, 

видавлювання, випливання, течії, просідання, розрідження.  
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Рис. 1.6. Класифікація зсувних процесів за Д. Варнсом 1978 [190] 

 

 

Рис. 1.7. Співставлення сучасних класифікацій зсувів за типами їх 

механізму [120]. 
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Слід зазначити, що у існуючих класифікаціях, на думку Шевчука В.В. та 

Іванік О.М., недостатньо висвітлено загальний підхід щодо аналізу геологічної 

структури схилів, до яких приурочені зсуви. За твердженням авторів, більшість 

зсувів все ж таки формуються на схилах як із горизонтальним, так і з 

порушеним заляганням шарів в умовах неоднорідних середовищ. Процеси 

зсувоутворення простежуються при порушеному заляганні на схилах із 

моноклінальною структурою, комбінованим характером будови та наявністю 

деструктивних зон [128]. Масштабність зсувних явищ та їх наслідки пов‘язані із 

співвідношенням їх залягання відносно схилу (субпаралельне, діагональне, 

ортогональне). Також для районів із моноклінальною будовою важливе 

значення посідає шаруватість, з різною орієнтацією відносно схилу. В 

залежності від орієнтації падіння схилу і шаруватості в один бік та різні боки й 

для випаду косої орієнтації, формуються консеквентні та асеквентні зсуви 

[128]. 

 

 

1.3. Головні тенденції та напрями регіонального та локального 

прогнозування гравітаційних процесів 

 

Наразі світовий досвід у сфері дослідження гравітаційних процесів показав 

значну ефективність застосування сучасних ГІС методик та моделювання при 

попередженні і прогнозуванні негативного впливу зсувних процесів, які були 

розроблені фахівцями Геологічної служби Великої Британії та США [137, 138, 

140]. Методи моделювання та ГІС активно застосовуються для отримання 

оцінки ймовірного розвитку небезпечних геологічних процесів, створення 

моделей багатофакторної просторової оцінки та прогнозного картування [174, 

191]. Так, ризики зсувоутворення оцінюються на основі статистичного аналізу, 

даних дистанційного зондування та польових спостережень геолого-

геофізичних спостережень [51]. Одними із пріоритетних є технології лазерного 

сканування рельєфу (LIDAR), які можуть використовуватись для моніторингу 
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різних типів зсувів із подальшим створенням високоточних цифрових висотних 

моделей високої розрізненості у растрових сітках або TIN мережах [158]. 

Важливе значення надається комплексу геофізичних методів для аналізу та 

моніторингу небезпечних геологічних процесів [44]. В основі комплексного 

підходу щодо оцінки зсувонебезпеки лежить поетапне вивчення зсувних 

об‘єктів із застосуванням геологічних, геоморфологічних, геофізичних та 

дистанційних методів із подальшим застосуванням детермінованого 

моделювання для оцінки стійкості схилу та прогнозом зсувонебезпеки [75]. За 

допомогою обрахунку стійкості схилів видається можливим оцінити або ж 

змоделювати геологічну ситуацію із врахуванням наявних чинників 

зсувонебезпеки, а після аналізу отриманих результатів запропонувати 

превентивні заходи. За допомогою застосування геофізичних та дистанційних 

методів вдається оцінити геометрію тіла зсуву, прослідити наявність 

ослаблених ділянок та зон обводненості [75, 172, 192, 167, 171]. 

Різні принципи та підходи щодо прогнозування зсувонебезпеки в 

теоретичному аспекті висвітлено в роботах Г.С. Золотарьова, Є.П. Ємельянова, 

І.К. Фоменка, Г.І. Рудька та ін. [36, 120, 100]. Основні підходи та принципи 

аналізу процесів зсувоутворення та їх факторів обґрунтовано в публікаціях 

I.К. Фоменка, Е.Д. Кузьменка, К. Фостера та багатьох інших фахівців [73, 74, 

75, 120, 137, 95]. Ними також встановлено основні закономірності формування 

та активізації зсувних процесів при одночасному комплексному впливі 

просторових та тимчасових природно-техногенних факторів, розроблено 

алгоритми реалізації прогнозу зсувів на кількісному ймовірнісному рівні [43]. 

Регіональне прогнозування зсувної небезпеки базується на поєднанні 

стохастичного та детермінованого підходів та має високу надійність отриманих 

результатів [43].  

В основі регіонального прогнозування лежить спеціальне районування 

території, яке може охарактеризувати специфіку поширення зсувів та умови їх 

формування. Ґрунтуються такі прогнози на застосуванні як детермінованих, так 

і стохастичних методик, що мають високу достовірність отриманих результатів 



37 

 

та можуть бути як якісними, так і кількісними. Якісний прогноз зсувонебезпеки 

включає методи, які ґрунтуються на експертних оцінках та методи оцінки 

стійкості території в балах [43]. Кількісний прогноз ґрунтується на 

стохастичному та детермінованому підходах [174]. Методи детермінованого 

моделювання включають групу методів аналогій та методів оцінки прояву 

зсувних процесів. Сучасні методики регіонального прогнозування зсувів 

представлені такими підходами: методика прогнозування за допомогою методу 

логічного повернення до попереднього стану [140]; методика із залученням 

ROC аналізу [145]. В такому випадку ГІС виступає не лише середовищем для 

введення, збереження даних та їх візуалізації, а й для проведення спеціальних 

розрахунків. До статистичних методів прогнозу зсувонебезпеки належать 

методи геодинамічного потенціалу, багатовимірної статистики та регресійного 

аналізу[43].  

Локальне прогнозування зсувів передбачає польові роботи, моніторинг і 

чисельне моделювання зсувних процесів із залученням комплексу геофізичних 

методів. Ці методи та спеціальні польові дослідження визначають склад і 

структуру найбільш небезпечних зсувів. Із цією метою також проводяться 

спеціальні аналітичні лабораторні дослідження з оцінкою фізичних параметрів 

гірських порід в межах зсувонебезпечних схилів, які використовуються під час 

оцінки стійкості схилу і розрахунків напружено-деформованого стану (НДС) 

породних комплексів в зонах зсувної небезпеки на засадах теорії лінійної 

пружності [47]. 

Прикладом регіонального прогнозування може служити система 

прогнозування зсувів Великої Британії із впровадженою потужною 

Національною базою даних, яка створена на геоінформаційній основі 

Геологічною службою даної країни (BGS) [130]. В цій базі даних міститься вся 

інформація про проведені моніторингові дослідження стану зсувонебезпечних 

ділянок, постійно вдосконалюються як методики так і прогнозні алгоритми, 

вивчаються критичні напруження в межах породних комплексів [47]. 

Геологічною службою США (USGS) виконується Національна програма оцінки 
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зсувної небезпеки, в межах якої створено цифрову карту зсувної небезпеки цієї 

країни та класифіковано територію за трьома категоріями згідно відсоткової 

частки охоплення зсувним процесом. В межах програми здійснюється комплекс 

досліджень з моніторингу, вивчення багатофакторності зсувних процесів та 

розробки ефективних засобів щодо реагування на надзвичайні ситуації. Значна 

частина геологічних досліджень у цьому напрямку ведеться по окремих штатах 

та регіонах, зокрема, на локальному рівні, що безумовно підвищує точність 

прогнозування[43].  

В Японії оцінка ступеня зсувонебезпеки ґрунтується на багатофакторному 

аналізі та застосуванні низки статистичних методів, що дозволяють будувати 

карти прогнозу зсувної небезпеки із врахуванням геологічних, 

геоморфологічних, кліматичних та техногенних факторів, а оцінка 

просторового поширення зсувів виконується у ГІС-середовищі [43]. 

Наразі, в Україні поки що не розроблена Національна база даних зсувної 

небезпеки. Вся отримана інформація в результаті моніторингових досліджень 

зосереджена в межах локальних баз даних. Наразі проблема регіонального та 

локального прогнозування зсувонебезпеки, яка б враховувала дію 

комплексного впливу як просторових так і часових факторів, для території 

України, і в цілому для Середнього Придніпров‘я остаточно не вирішена. Тому 

розробка комплексної методики прогнозування зсувів на основі врахування 

комбінації факторів є актуальною задачею. 

 

 

1.4. Аналіз проблемних ситуацій дослідження та прогнозування 

гравітаційних процесів Середнього Придніпров‘я 

 

Проблемі вивчення зсувних процесів межах Середнього Придніпров‘я 

присвячені роботи А.М. Драннікова [30], М.Г Демчишина [22-28] – виділені 

основні райони розвитку зсувних зміщень в межах території України, дана їх 

характеристика та наведені превентивні заходи по боротьбі з ними; 
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Е.Д. Кузьменка [71-76] – виконано просторово-часове прогнозування зсувної 

активності в межах Київського водосховища; Г.І. Рудька [39, 87, 100, 101] – 

методичні засади щодо основних принципів класифікації зсувних процесів; 

В.В. Шевчука та Іванік О.М. [128, 154 ] – виділені основні структурні умови 

формування зсувів та подано їх класифікацію; Беспалової О.М. [10-13] – 

визначено закономірності розвитку зсувних процесів в межах Канівського 

Придніпров‘я та здійснено вертикальне зонування розвитку зсувних процесів; 

Л.В. Самойленко [104-107] - розроблено принципи моніторингу, які 

ґрунтуються на розрахунку коефіцієнту стабільності схилу за розробленою 

автором системою показників стабільності; Г.В. Лисиченко [80] та С.А. Вижви 

з колективом авторів [16, 169]. Н.М. Аксьом – створено карту районування 

території правого схилу р. Дніпро в м. Києві (біля Маріїнського палацу) за 

ступенем зсувної небезпеки та підтверджено вплив вод атмосферних опадів на 

розвиток зсувних процесів у ґрунтових масивах [1, 2, 66, 68, 69]. О.Є. Кошляков 

з колективом авторів [64, 65] – встановлено суттєвий вплив інфільтраційного 

живлення техногенного характеру на розвиток зсувів в межах м. Київ. 

Авторами були виділені основні зсувонебезпечні райони, встановлено основні 

деформуючі горизонти, та здійснено геолого-геофізичне вивчення 

зсувонебезпеки на окремих полігонах Середнього Придніпров‘я. 

А.М. Дранніков [30] класифікував зсувні процеси Середнього 

Придніпров‘я, розділивши їх на два типи - київський (пов‘язані з відкладами 

строкатих і бурих глин та глин київської світи) та канівський (пов‘язані з 

глинистими відкладами батського ярусу). В.Ф. Краєвим та А.І. Спасокукоцьким 

[67] були досліджені зсуви в межах Канівських дислокацій та поділені та 

підрайони, згідно їх формування по глинам київської світи в умовах слабо 

дислокованого плато та по глинам батського ярусу в умовах Канівських 

дислокацій. Проблемою вивчення зсувів, що формувались по глинам юри, 

займався також М.Ф. Балуховський [8]. 

В 2003 році, Л.В. Самойленко вперше проаналізувала інтенсивність 

зсувоутворення в окремі періоди. За результатами її було зафіксовано, 
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найбільша активність зсувних переміщень спостерігалася в період з 1960 по 

1970 рр., завдяки метеорологічним явищам. Автор, також відмітила зростання 

впливу техногенних факторів за рахунок численних витоків з підземних 

комунікацій та виведення з ладу дренажних систем, які пов‘язані з 

інтенсифікацією будівництва [105]. 

 Проблемі дослідження розвитку канівських дислокацій присвячено роботи 

В.Г.Бондарчука, В.К. Гавриша [15, 17].  

 

Висновки до розділу 1 

 

Зсувні процеси на території України, та в межах Середнього Придніпров‘я 

зокрема, вивчались багатьма вченими, в результаті чого було досліджено 

механізми формування та активізації зсувних явищ, виділено основні 

деформуючі горизонти, типи зсувних зміщень. В основному значна кількість 

досліджень мала описовий характер, з недостатньою систематизацією 

інформації щодо розвитку і поширення зсувів, їх приуроченості до певних 

тектонічних структур та геологічних комплексів. Не встановлено вплив 

тектонічного фактору на процеси зсувоутворення. Досліджено динаміку 

зсувонебезпечних процесів, виконано моніторинг та прогнозування стану 

геологічного середовища в умовах впливу небезпечних процесів в межах 

окремих ділянок Середнього Придніпров‘я; виконано спеціальні геологічні 

дослідження із використанням ГІС, детермінованого та стохастичного 

моделювання, а також впровадження геолого-геофізичних методів дослідження 

окремих зсувонебезпечних територій України. Висвітлено сучасні світові 

тенденції відносно регіонального та локального прогнозування. Однак 

проблема регіонального та локального прогнозування зсувонебезпеки 

Середнього Придніпров‘я, яка б враховувала дію комплексного впливу як 

просторових так і часових факторів остаточно не вирішена. Тому розробка 

комплексної методики прогнозування зсувів на основі врахування комбінації 

факторів є актуальною задачею.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГІОНАЛЬНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

 

 

2.1. Методи регіонального прогнозування зсувної небезпеки 

 

2.1.1. Методи регіонального прогнозування зсувної небезпеки на основі 

геоінформаційного аналізу та просторового моделювання  

Методи просторового моделювання та геоінформаційного аналізу 

використовуються для прогнозного картування, отримання оцінки ймовірного 

розвитку небезпечних геологічних процесів, створення моделей 

багатофакторної просторової оцінки [160, 170, 177, 149, 152, 156, 137, 140, 154]. 

Для побудови прогнозних моделей використано продукт програмне 

забезпечення ArcGIS 10.1 та його спеціалізовані модулі, перевага яких полягає 

у добре розвинутому інструментарії створення та обробки растрових та 

векторних моделей даних, особливо в області засобів оверлейного аналізу та 

алгебри карт, які і були використані у даних дослідженнях [150]. 

 

2.1.2. Адаптація структурно-морфометричного аналізу до середовища 

ГІС для оцінки чинників зсувної небезпеки 

Завданням структурно-морфометричного аналізу є створення 

математичних моделей земної поверхні з їх подальшою інтерпретацією. Серед 

численних методик найбільше використовуються ті, які ґрунтуються на 

дослідженні топографічних карт, аеро- та космознімків, за якими будуються 

морфометричні карти щільності та інтенсивності вертикального розчленування 

рельєфу, глибини врізання базисів ерозії, розраховуються геометричні 

показники схилів, їх площа, форма, експозиція та ін. [85, 117]. 

Незважаючи на численні методики морфометричних досліджень рельєфу, 

вивчення його динаміки та співвідношення з тектонікою, найбільший інтерес та 
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широке розповсюдження отримав метод В.П. Філософова [118, 119]. Загалом 

цей метод досить простий у використанні, не потребує значних матеріальних 

затрат, ґрунтується на аналізі топографічних карт, що полягає в графічному 

розкладанні на складові частини рельєфу та побудові низки спеціальних карт. 

За морфометричними побудовами проводиться структурна інтерпретація з 

можливістю виявлення тектонічних структур, що є головним досягненням 

методу В.П. Філософова. За наступного перетворення морфометричних карт, а 

саме проведенні над ними математичних операцій, стає можливим відтворення 

поетапної історії тектонічного розвитку території через розвиток рельєфу в 

новітній час, розрахунок амплітуд тектонічних рухів, встановлення етапів 

тектонічної активізації та аналізу потенційного розвитку небезпечних 

геологічних процесів. 

Відмітимо, що на сучасному етапі розвитку структурної морфометрії, з 

появою численних програмних продуктів, що мають функції просторового 

аналізу, реалізація методики значно спростилася. Відомими геоінформаційними 

системами, що дозволяють проводити різноманітні операції з векторизації, 

математичного, просторового моделювання та побудови різноманітних 

тематичних карт, є програмні пакети ArcGIS (ESRI Inc.), QGis (OSGeo, Open 

Source Geospatial Foundation), Easy Trace (EasyTrace Group), MapInfo (MapInfo 

Corp.), Surfer (Golden Software Inc.), GeoMedia (Intergraph Corp.), MicroDEM / 

Terra Base (U.S. Naval Academy) та ін. [5, 42, 53] Програмні пакети компанії 

ESRI (ArcGIS, ArcView GIS, ArcInfo) є найбільш поширеними 

геоінформаційними системами та забезпечують можливість повної реалізації 

структурно-морфометричного аналізу. На основі цих програмних продуктів 

структурно-морфометричний аналіз успішно проводиться в регіонах з 

різноманітними фізико-географічними та геологічними умовами, що 

підтверджує високу ефективність застосування ГІС [4, 6, 35, 45, 40-42, 37, 78, 

123, 107, 114, 117, 126, 127, 141]. 

Загальний алгоритм методики структурно-морфометричних досліджень, 

реалізованої в межах Середнього Придніпров‗я, зображено на рис.2.1. Метод 
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структурної морфометрії базується на графічному розкладанні рельєфу на 

базисні, залишкові, вершинні й ерозійні поверхні відповідно до порядків долин 

і вододільних ліній [53, 129]. Встановлено, що зазвичай долини успадковують 

активні розломні порушення, напрямок рухів яких збігається з векторами 

градієнтів геопотенціалів. Думки про те, що напрямок річкових долин, 

морфологія русел, ступінь їх деформованості зумовлюється розташуванням 

певних тектонічних структур, виникненням розломів або зон тріщинуватості, 

що їм передують, висловлювали К.І. Геренчук, К. Оллієр, С.Б. Кузьмін та ін. 

[18, 77, 90, 112, 131] , тому дослідження долинної мережі важливе не тільки для 

впровадження методу, а й становить практичну цінність. Для аналізу долин, а 

саме їх поділу на порядки, В.П. Філософовим [119] була запропонована так 

звана дихотомічна класифікація, в основі якої є збільшення порядку долини при 

злитті однопорядкових одиниць. Для побудови карти порядків долин 

Середнього Придніпров‘я було використано розроблений алгоритм із 

використанням функціональних модулів Spаtial Analyst та інструментів Tool 

«Hydrology». Послідовність картометричних перетворень полягає у побудові та 

згладжуванні поверхні, визначенні напрямку долин та напрямку стоку, 

перетворенні растрової поверхні у векторну та ін. (послідовність операцій: 

«Fill», «Flow Direction», «Flow Accumulation», «Stream Order») [53]. 

Розроблений модуль дав можливість закартувати всі ерозійні форми 

дослідженого регіону. Отримана таким способом карта порядків долин 

дозволяє автоматизувати побудову карт базисних поверхонь та здійснити їх 

подальшу інтерпретацію.  

На основі застосування спеціального інструментарію просторового аналізу 

побудовано карти вершинних поверхонь, різницеві карти, карти локального 

розмиву та залишкового рельєфу, які є найбільш інформативними з огляду на 

визначення потенційності розвитку денудаційних процесів [53].  
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Рис. 2.1. Принципова схема структурно-морфометричних досліджень [4] 

 

 

2.2. Методи локального прогнозування зсувної небезпеки 

 

2.2.1. Локальне прогнозування на основі застосування геофізичних та 

дистанційних методів 

Локальне прогнозування здійснювалось для конкретних модельних 

ділянок в межах Київського та Обухівського блоків території досліджень, які 

мають свої специфічні властивості стану геологічного середовища, зокрема 

стану зсувного схилу в межах модельної ділянки. Через конкретизованість 
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Визначення порядків 
долин 

Визначення порядків 
вододілів  

Побудова різницевих поверхонь  

Карт залишкового рельєфу 

Геоморфологічна та геологічна інтерпретація 
структурно-морфометричних моделей  

Аналіз новітнього тектогенезу та НГП 

Карт розподілу сумарних амплітуд 
неотектонічних вертикальних рухів 

 

Карт розподілу амплітуд 
неотектонічних вертикальних рухів 

за етапами 

 



45 

 

параметрів в межах обраних модельних ділянок, локальне прогнозування 

потенційності зсувонебезпеки має найбільш практичне значення, і було 

виконано за допомогою комплексу геолого-геофізичних методів, які дали 

можливість краще оцінити природу, механізм та головні фактори прояву 

зсувного процесу.  

Наразі, велика увага була приділена комплексу неінвазивних геофізичних 

методів для аналізу та моніторингу небезпечних геологічних процесів, що 

вперше проводилась в межах Середнього Придніпров‘я. Даний комплекс 

методів, до якого увійшли наступні методи: метод електротомографії, 

самочинної поляризації та георадарні дослідження, вирізняється високою 

детальністю спостережень, експресністю та простотою у використанні. Дані, 

що отримані за допомогою вищезгаданих методів, застосовуються для 

дослідження літолого-стратиграфічних умов, геометрії тіла зсуву та 

потенційного руху зсувних мас. Метод самочинної поляризації застосовується 

для відслідковування рівня ґрунтових вод та водних потоків в межах схилу 

[173, 175, 178]. Спостереження проводяться шляхом вимірювання природної 

різниці електричних потенціалів між парами електродів, підключених до 

вольтметра високого опору. Електророзвідувальні роботи широко 

застосовуються для виявлення та простеження тріщинуватих зон та зон 

тектонічних порушень, що дозволяє виявити обводнені ділянки. На сьогодні, 

метод електротомографії (ERT) [176, 185, 168], широко використовується при 

оцінці та прогнозуванні зсувних процесів. Основною метою даної методики є 

одночасне простеження розрізу уздовж профілю й по глибині, що дозволяє 

простежувати не лише горизонтально-шаруватий розріз, а й неоднорідне 

середовище. З метою забезпечення якомога більшої кількості виділення 

досліджуваних об‘єктів, задається мінімальна відстань між електродами. 

Найбільш поширене застосування методу ET - це виявлення тіла зсуву та нових 

тріщин заколів на досліджуваних ділянках. 

Методика проведення досліджень (ERT) дозволяє виконувати 

інтерпретацію не лише у 2D, а й у 3D варіанті, за рахунок високої щільності 
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спостережень, які досягаються шляхом використання багатоканальної 

установки (64- електродної), що дозволяє вимірювати різницю потенціалів 

одночасно на декількох приймальних електродах. Для даних досліджень була 

використана установка Шлюмберже, яка має однакову чутливість до 

горизонтальних та вертикальних границь. На етапі первинної обробки даних 

виконується процедура конвертації значень із бінарного формату у цифровий, 

на наступному етапі здійснюється підготовка файлу для подальшої обробки, що 

включає розрахунок викликаної поляризації (ВП) та розв‘язання оберненої 

задачі шляхом інверсії та інтерпретації в програмних продуктах Res2Dinv та 

ZondRes2D, за допомогою яких були побудовані геоелектричні розрізи в 2D 

варіанті, а в програмі ZondRes3D було реалізовано 3D варіант інтерпретації 

даних [135]. Обрахунок ВП здійснювався на основі алгоритму розрахунку зсуву 

фаз між першою та третьою гармоніками, розробленого Хоменком Р.В. 

Принцип базується на фільтрації вхідних даних в частотному діапазоні, в якому 

проходить розрахунок зміщення третьої гармоніки по відношенню до першої 

по фіксації переходу через нуль [121]. Інверсію було проведено за допомогою 

методу Оккама, який дозволяє отримувати зглажену геоелектричну модель 

середовища. Найголовніше, що її результати не залежать від початкового 

наближення, що в свою чергу дає змогу швидко оцінити особливості 

геоелектричного опору [92]. 

В основі георадарних досліджень є явище відбиття електромагнітних хвиль 

від границь поверхонь розділу, на яких відбувається зміна електричних 

властивостей. Основним параметром середовища виступає діалектична 

проникність. Даний метод широко використовується в інженерній геофізиці з 

метою вивчення геологічного розрізу, визначення рівня ґрунтових вод, а також 

для картування карстових та зсувних структур. Дані дослідження були виконані 

сумісно з А. Черновим в межах модельної ділянки «Глинка», на основі 

результатів яких було написано спільну публікацію [151]. 

Також для дослідження зсувної небезпеки в межах модельних об‘єктів 

було використано дистанційний метод інфрачервоної термографії, що дозволяє 
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виявляти структурні порушення та зони підвищеної обводненості зсувних 

схилів, а отримання високорозрізнених термограм земної поверхні з 

максимально малих відстаней є новим високоінформативним методом в 

геологічних дослідженнях. За допомогою даного методу та спеціальних 

польових досліджень визначено склад та структуру найбільш небезпечних 

зсувів.  

Метод інфрачервоної термографії здатний відображати еволюцію 

структури поверхні, що призводить до виявлення теплових аномалій у 

досліджуваному об'єкті [181]. ІТ дозволяє виявляти структурні порушення та 

зони підвищеної обводненості зсувних схилів, а отримання високорозрізнених 

термограм земної поверхні з максимально малих відстаней є новим 

високоінформативним методом в геологічних дослідженнях. Наразі існує низка 

прикладів, які свідчать про успішне застосування цього методу при вивченні 

зсувних процесів [186, 139, 143]. Досвід зарубіжних вчених показав, що теплові 

аномалії при дослідженні зсувів вказують на наявність наступних критичних 

факторів: (i) структурні порушення (за рахунок ефекту охолодження / 

нагрівання повітря, що циркулює в межах відкритих порушень; різної 

теплопередачі зсувного матеріалу по відношенню до поверхні схилів); (ii) 

вологість або зони просочення (через поверхневе охолодження, викликане 

випаровуванням води) [139]. 

 Інфрачервона термографія здійснюється за допомогою інфрачервоної 

(ІЧ) термокаліброваної камери, датчики якої виявляють теплове 

випромінювання, в результаті чого отримується цифрове зображення 

("термограма"), яке залежить від наступних чутливих параметрів (таких як 

випромінювання об'єкта, довжини шляху хвиль, температури повітря та 

вологості) перетворюється вбудованим процесором у карту температури 

поверхні досліджуваної ділянки. А вертикальних стінок схилів з високою 

розрізненістю в маршрутному варіанті.  

Виконання термографічних досліджень проводилось за допомогою 

інфрачервоної камери Optris® PI640 з об'єктивом 33°. За допомогою 
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програмного забезпечення Optris® PIX Connect були отримані термограми 

досліджуваних ділянок, що представлені за допомогою кольорової шкали. 

Більш низькі значення температури поверхні представлені темно-синіми 

кольорами, тоді як більш високі значення температури поверхні 

відображаються світло-жовтими кольорами (рис. 2. 2.). Це дає змогу 

виконувати теплову зйомку ґрунтового покриву, вертикальних стінок схилів з 

високою розрізненістю в маршрутному варіанті.  

 

Рис. 2.2. Вікно програми Optris® PIX Connect 

 

2.2.2. Локальне прогнозування на основі математичного моделювання 

На основі локального прогнозування досліджується природа зсувних 

процесів, визначається їхня локалізація та взаємодія із інженерними спорудами 

[43]. При цьому досліджуються певні типи схилових процесів, визначається їх 

локалізація та взаємодія із конкретними інженерними спорудами. Вони глибше 

оцінюють природу зсувного процесу, мають найбільше практичне значення і, 

як правило, здійснюються комплексом методів.  

Локальний прогноз стійкості схилів передбачає здійснення аналізу зміни 

стану схилу з урахуванням неоднорідності та зміни факторів зсувоутворення. 

Він проводиться двома послідовними етапами [120]:  
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 прогноз змін факторів зсувоутворення (навантажень на схил, 

властивостей порід та ін.);  

 аналіз стану схилу та його окремих морфологічних елементів у 

залежності від змін факторів зсувоутворення.  

При локальному прогнозуванні зсувної небезпеки вирішуються два види 

задач: (і) розрахунки стійкості з метою оцінки небезпеки розвитку зсувного 

процесу; (іі) оцінка динаміки стану схилу (у тому числі, оцінка швидкості 

зміщення зсувних мас).  

При вивченні локальної стійкості зсувів широке застосування знаходять 

наступні три класи методів [120]:  

 методи аналогій;  

 методи фізичного моделювання;  

 методи математичного моделювання.  

Наразі, зроблено вагомий внесок багатьма вітчизняними та закордонними 

фахівцями в розробку та реалізацію цілого ряду математичних моделей, методів 

та підходів щодо обрахунку стійкості схилу для вивчення проблем виникнення 

та динаміки зсувних процесів: G. Gitirana, G.S. Coggan, Г.М. Шахунянц, 

М.М. Маслов, З.Г. Тер-Мартиносян, О.І. Білеуш, М.М. Гольдштейн, М.Г. 

Демчишин, В.І. Снісаренко, В.В. Соколовський, В.Б. Швець та ін. [144, 132, 

124, 82, 113, 14, 55, 19, 24, 20, 108, 124, 125, 142].  

За узагальненою класифікацією математичні методи поділяються на групу 

традиційних методів та групу чисельних методів аналізу. До першої групи 

входять методи граничної рівноваги (рис. 2.3.), методи кінематичного аналізу 

та методи статистичного аналізу зсуву. До другої групи належать методи, що 

базуються на механіці суцільного середовища, методи механіки дискретного 

середовища та гібридні методи [120]. В якості прикладу можна навести 

варіанти різних класифікацій методів розрахунку стійкості схилу за G. Gitirana 

(рис. 2.3.) [144] та G.S. Coggan [132].  

Серед загальновживаних методів оцінки стійкості схилів та визначення 

зсувного тиску слід відмітити наступні: метод круглоциліндричної поверхні, 
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метод горизонтальних сил (Маслова-Берера, Маслова та ін.), аналітичний метод 

Г.М. Шахунянца, метод Л.П. Ясунаса та ін. 

На практиці використовується дуже широкий спектр класичних методів з 

оцінки стійкості схилу (рис. 2.3.), таких як модифікований метод Бішопа, метод 

рівноважних сил, узагальнений метод зрізу Янбу, метод Моргенштерна-Прайса, 

метод Спенсера та ін. [120]. Незважаючи на об'єктивні переваги кожного з 

наведених підходів, заснованих на методах граничної рівноваги, всі вони 

побудовані на моделях відсіків, що складені певними породами, розділеними 

перерізами на вертикальні блоки. Це, в свою чергу, потребує ряду припущень 

щодо бокових сил між блоками та їх впливом на загальну рівновагу в 

геомеханічній системі досліджуваного відкосу. 

 

Рис.2.3. Класифікація методів обрахунку стійкості схилу за Gitirana, 2005 

[144]. 

 

І.К. Фоменко (2012), запропонував класифікаційну схему методів 

розрахунку стійкості схилів, засновану на механіко-математичному підході 
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щодо вирішення завдання (рис2.4.) [120]. Методи розрахунку стійкості схилів 

умовно можна розділити на декілька принципових груп: графічні, засновані на 

аналізі граничної рівноваги, засновані на граничному аналізі та методи 

ймовірнісного аналізу. Найбільш об‘ємною серед інших груп математичних 

методів є група, що заснована на аналізі граничної рівноваги (Limit Equilibrium 

Methods- LEM). В ній виділяються дві основні підгрупи: методи відсіків та 

методи монолітного тіла. Також значна за обсягом є група методів, заснованих 

на граничному аналізі (Limited Analysis Method- LAM). Вона об'єднує методи, 

які базуються на аналіз граничних деформацій та аналізі напружено-

деформованого стану. Останні, в свою чергу, можуть поділятися на методи, 

механіки суцільного середовища та механіки дискретного середовища. Слід 

відмітити, що групи методів розрахунку стійкості схилів, які постійно 

розвиваються та вдосконалюються у зв'язку із їх інтенсивним використанням, 

показують досить хорошу збіжність в результатах моделювання стійкості 

схилів [120]. 

 

Рис. 2.4. Класифікація методів розрахунку за І.К. Фоменком [120]. 
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На сьогодні, найбільш поширеними є такі методи граничної рівноваги, які 

можна розділити на три групи та окремо методи пониження стійкості: (i) 

методи рівноваги моментів (Фелленіуса, Бішопа[130, 136]); (іі) методи 

рівноваги сил (Шахунянца, Крея, Маслова-Берера); (ііі) методи рівноваги сил і 

моментів (Янбу, Моргенштерна-Прайса, Спенсера); і окремо методи пониження 

стійкості (SRM). В таблиці 1 показано переваги і недоліки даних груп методів. 

Таблиця 1. Порівняння методів граничної рівноваги та методів пониження 

стійкості [116]. 

 Метод граничної рівноваги Метод пониження стійкості 
Переваги швидкі розрахунки не потрібно 

задавати форму 
та проводити 
оптимізацію 
пошуку 

не має 
необхідності 
враховувати 
сили взаємодії 
між відсіками 

Недоліки потреба багаторівневої 
перевірки з різним 
положенням та формою лінії 
поверхні ковзання 

трудоємність розрахунків 

 

Методи граничної рівноваги можна розділити на три групи: 

1) прості (без урахування сил взаємодії між відсіками (метод 

Фелленіуса); 

2) середньої точності (врахування лише горизонтальної складової 

(методи Бішопа і Шахунянца); 

3) строго математичні (врахування як горизонтальних так і 

вертикальних сил(методи Моргенштерн-Прайса і Спенсера). 

Методи, які враховують вертикальні та горизонтальні міжвідсікові сили, є 

статично невизначеними системою, тому для їх розв‘язання використовуються 

функції їх взаємовідношення вертикальної і горизонтальної складової, в різних 

програмах вони по різному виглядають (рис.2.5.). 
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Рис. 2.5. Приклад заданих функцій для певного конкретного відсіку [183] 

 

Основна різниця полягає в тому, що методи, які використовують лише 

сили (метод Шахунянца) та методи, які використовують сили рівноваги 

моментів (метод Бішопа) - найчастіше показують занижені значення 

коефіцієнту стійкості. Однак методи, які використовують як горизонтальні так і 

вертикальні сили (методи Моргенштерн-Прайса і Спенсера) показують 

адекватні значення (рис. 2.6.). Тому методи Н. Моргенштейна, В. Прайса і 

Е. Спенсера слід порівнювати з коефіцієнтом запасу стійкості. А методи 

Г.М. Шахунянца, А. Бішопа та Н. Янбу, які понижують стійкість, можуть 

застосовуватися для перевірки стійкості щодо стану граничної рівноваги 

(Куст = 1) [116]. 
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Рис. 2.6. Залежність коефіцієнту стійкості від φ [183] 

 

В залежності від форми поверхні ковзання використовують такі методи: 

- Якщо поверхня ковзання задана у вигляді клуглоциліндричної 

поверхні, то відбувається обертання і зміщення (описується 

рівнянням моментів). Сили – змінна величина, моменти – статична 

величина (рис.2.7.).  

 

Рис. 2.7. Залежність коефіцієнту стійкості від φ при клуглоциліндричній 

поверхні ковзання [183] 

 

- Якщо поверхня ковзання є лінійною, ситуація виглядає з точністю до 

навпаки: сили - статична, моменти – змінна величина. І відбувається 
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лише зміщення (рис 2.8.).  

 

Рис. 2.8. Залежність коефіцієнту стійкості від φ при лінійній поверхні 

ковзання [183] 

 

- Найчастіше поверхня ковзання має комбіновану форму, тому 

результати будуть відрізнятися в залежності від використання того, 

чи іншого методу (рис. 2.9.). 

 

Рис. 2.9. Залежність коефіцієнту стійкості від φ при комбінованій поверхні 

ковзання [183] 

 

- Особливо, результати відрізняються при заглибленій поверхні 

ковзання (рис. 2.10.).  
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Рис. 2.10. Залежність коефіцієнту стійкості від φ при заглибленій поверхні 

ковзання [183] 

 

В даному досліджені було використано детерміновані методи 

математичного моделювання, на основі методів граничної рівноваги. Саме за 

допомогою цих методів при прогнозуванні зсувної небезпеки вирішуються 

наступні проблеми – оцінка стійкості схилів та динаміка розвитку зсувного 

процесу. Математичне моделювання зсувних процесів з оцінкою їх впливу на 

інфраструктурні об‘єкти надає нову інформацію щодо головних чинників 

небезпечних гравітаційних процесів та можливість надати комплекс 

превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення їх негативної дії. 

На сьогодні, існує велика кількість програм, в яких реалізуються методи 

граничної рівноваги (GeoStudio; Slide; SlopeStability; GeoStab; GGU Stability та 

ін.), та значно полегшують і пришвидшують роботу при підрахунку стійкості 

схилу. Всі ці програми використовують різні механізми і тому мають різні 

результати для однакових тестових задач [116]. Найбільш професіональними 

програмами наразі є SLOPE/W (GeoStudio) та програма Slide (RocScience), яка 

має найбільш зручний інтерфейс із усіх вище перерахованих програм. Для 

обрахунку стійкості схилів було використано програмний модуль SLOPE/W 

спеціалізованої програми GeoStudio. 

Основними проблемами у використанні програм є відсутність доступної 

інформації та застосованості того чи іншого методу (як правило закордонного), 
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відсутність в нормативних документах чіткої вказівки на застосування 

конкретного методу розрахунку і різниця (в деяких випадках істотна) між 

закладеними в програму методами розрахунку стійкості [116]. 

Альтернативними методами розрахунку стійкості схилу є метод зниження 

міцності, який реалізується в програмах (Plaxis, Phase2, FLAC, GEO5), які 

працюють на основі методу скінченних елементів і скінченних різниць. 

Способом визначення стійкості, позбавленим описаних недоліків, є метод 

зниження міцності. Адже, відповідно до визначеного в основу принципу, 

поверхня ковзання визначається автоматично в ході розрахунку. Прогноз 

зсувних зрушень здійснюється шляхом одночасного зниження обох показників 

стійкості зсуву, а Кст коефіцієнт зниження міцності, відповідає коефіцієнту 

стійкості в момент руйнування[116].  

Найбільш поширеними моделями поведінки ґрунтів при обрахунку 

стійкості схилу є: лінійно-пружна модель; нелінійна пружна гіперболічна 

модель; пружно-пластична модель Кулона-Мора та модель Cam-Clay. 

При обрахунку стійкості схилу для лінійно-пружної моделі застосовується 

критерій Кулона-Мора, який визначається при наявності коефіцієнту 

внутрішнього тертя φ, питомого зчеплення ґрунту c та дозволяє порівняти 

розрахункові напруження при зсуві з теоретичними граничними значеннями 

напружень. Використовується для наближеної оцінки напружено-

деформованого стану та складається з двох компонент: закону Гука та умови 

міцності Кулона. Даний критерій враховує основні властивості ґрунту: 

коефіцієнт внутрішнього тертя φ, питоме зчеплення ґрунту c, модуль пружності 

ґрунту Е, коефіцієнт Пуассона ν, кут ділатансії ψ та питома вага γ. Фактично 

модуль Юнга і число Пуассона приймаються константами [120].  

Закон Гука можна описати в диференціальній формі 𝑑𝜎𝑖𝑗 = 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙𝑒 𝑑𝜀𝑘𝑙𝑒   

Функція текучості задається у вигляді наступних рівнянь [98]: 𝑓1𝑎 =
1

2
 𝜎2

′ − 𝜎3
′  +

1

2
 𝜎2

′ + 𝜎3
′  sin 𝜑 − 𝑐 cos 𝜑 ≤ 0; (2.1) 

𝑓1𝑏 =
1

2
 𝜎3

′ − 𝜎2
′  +

1

2
 𝜎3

′ + 𝜎2
′  𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ≤ 0; (2.2) 
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𝑓2𝑎 =
1

2
 𝜎3

′ − 𝜎1
′  +

1

2
 𝜎3

′ + 𝜎1
′  𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ≤ 0; (2.3) 

𝑓2𝑏 =
1

2
 𝜎1

′ − 𝜎3
′  +

1

2
 𝜎1

′ + 𝜎3
′  𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ≤ 0; (2.4) 

𝑓3𝑎 =
1

2
 𝜎1

′ − 𝜎2
′  +

1

2
 𝜎1

′ + 𝜎2
′  𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ≤ 0; (2.5) 

𝑓3𝑏 =
1

2
 𝜎2

′ − 𝜎1
′  +

1

2
 𝜎2

′ + 𝜎1
′  𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑐 𝑐𝑜𝑠 𝜑 ≤ 0; (2.6) 

Потенціал пластичності описується наступним чином [98]: 𝑔1𝑎 =
1

2
 𝜎2

′ − 𝜎3
′  +

1

2
 𝜎2

′ + 𝜎3
′  sin 𝜓 ; (2.7) 

𝑔1𝑏 =
1

2
 𝜎3

′ − 𝜎2
′  +

1

2
 𝜎3

′ + 𝜎2
′  𝑠𝑖𝑛 𝜓 ; (2.8) 

𝑔2𝑎 =
1

2
 𝜎3

′ − 𝜎1
′ +

1

2
 𝜎3

′ + 𝜎1
′ sin 𝜓 ; (2.9) 

𝑔2𝑏 =
1

2
 𝜎1

′ − 𝜎3
′  +

1

2
 𝜎1

′ + 𝜎3
′  𝑠𝑖𝑛 𝜓 ; (2.10) 

𝑔3𝑎 =
1

2
 𝜎1

′ − 𝜎2
′  +

1

2
 𝜎1

′ + 𝜎2
′  𝑠𝑖𝑛 𝜓 ; (2.11) 

𝑔3𝑏 =
1

2
 𝜎2

′ − 𝜎1
′  +

1

2
 𝜎2

′ + 𝜎1
′  𝑠𝑖𝑛 𝜓 ; (2.12) 

Коефіцієнт стійкості схилу може бути визначений відношенням [120]: Кст =
𝑆максимальноможлива𝑆необхідна для рівноваги;    (2.13) 

S – міцність до зсуву. 

При умові міцності Кулона, коефіцієнт стійкості визначається як 

відношення фактичних міцнісних характеристик до їх мінімальних значень, які 

необхідні для підтримки рівноваги [120]: Кст =
𝑐+𝜎𝑛 tan 𝜑𝑐𝑟 +𝜎𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝜑𝑟;    (2.14) 

 

де 𝑐, 𝜑- параметри міцності, 𝜎𝑛  - компонента нормального фактичного 

напруження, 𝑐𝑟 , 𝜑𝑟  - параметри міцності, необхідної для підтримки рівноваги. 
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2.2.2.1. Класифікація методів розрахунку стійкості зсувонебезпечних 

схилів на основі методів граничної рівноваги.  

 

Метод Янбу заснований на рівновазі сил [159]. По суті, при використанні 

методу відсіків зсувне тіло розбивається на частини (блоки, фрагменти та ін.) 

Вертикальними площинами з таким розрахунком, щоб кожен виділений блок 

спирався на одну плоску поверхню ковзання, за допомогою яких апроксимують 

встановлену або передбачувану поверхню зсуву. При розбитті зсуву на блоки 

необхідно також стежити за тим, щоб кожен блок по можливості був 

однорідним за складом та властивостями вміщуючих його порід. Кожна 

частина зсуву являє собою абсолютно тверде тіло а, отже, може розглядатися в 

якості матеріальної точки. При зміщенні зсуву, його частини взаємодіють між 

собою (діють один на одного), і щодо характеру цієї взаємодії можуть бути 

висловлені різні припущення, що також зумовлюють відмінність існуючих 

методів розрахунку стійкості зсувів [120]. Багатокутник сил, побудований на 

основі методу Янбу, зображений на рисунку 2.11. 

 

Рис. 2.11. Багатокутник сил в методі Янбу [183] 

 

Метод Бішопа базується на рівновазі сил моментів і вертикальних сил, 

при тому, що рівновага зсувних сил не дотримується, але не зважаючи на це, 

метод забезпечує доволі хороші результати та рекомендований для більшості 

практичних розрахунків, які виконуються при умові круглоциліндричної 

поверхні ковзання[120]. Кст =
   𝑐𝛽 +𝑊×tan 𝜑 × cos 𝛼+

sin 𝛼×tan 𝜑Кст    𝑊× sin 𝛼 ; (2.15) 
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де Кст – коефіцієнт стійкості; 𝑐 - зчеплення; 𝜑 - кут внутрішнього тертя; 𝑊- вага відсіку; 𝛽 - довжина площини ковзання відкісу; 𝛼 − кут нахилу 

площини ковзання відсіку. Багатокутник сил, побудований на основі методу 

Бішопа, зображений на рисунку 2.12. 

 

Рис.2.12. Багатокутник сил в методі Бішопа [183] 

 

До методів рівноваги сил і моментів відносяться методи Моргенштерна-

Прайса [161], Спенсера [182], та Сарма [179], які базуються на вирішені двох 

диференціальних рівнянь, що задовольняють загальній рівновазі сил (Ff) та 

загальній рівновазі моментів (Fm). При чому рівновага в межах відсіку 

забезпечується шляхом прирівнювання до нуля сил моментів відносно нижньої 

кромки відсіку і прирівнюється до нуля сума проекцій сил на напрямок нормалі 

та до дотичної нижньої кромки відсіку [161] 

Рівняння, що задовольняють рівновазі сил та моментів, можна записати у 

наступному вигляді [120]: 

Рівняння рівноваги моментів Кст 𝑚 =
  𝑐 ′ ×𝛽×𝑅+ 𝑁−𝑢×𝛽 ×𝑅×tan 𝜑 ′   𝑁×sin 𝛼− 𝑁× ±  𝐷×𝑑 ; (2.16) 

Рівняння рівноваги сил 

 Кст 𝑓 =
  𝑐 ′ ×𝛽×cos 𝛼+ 𝑁−𝑢×𝛽 ×𝑡𝑎𝑛 𝜑 ′ ×𝑐𝑜𝑠 𝛼  𝑁×𝑠𝑖𝑛 𝛼− 𝐷×cos 𝜔  ;(2.17) 

 

де 𝑐′ - ефективне зчеплення, 𝜑′  - ефективний кут внутрішнього тертя, 𝑢 - 

поровий тиск, 𝑁 - перпендикулярна сила, що діє в основі відсіку, W – вага зрізу, 𝐷 - навантаження, 𝛽, 𝑅, 𝑓, 𝑑, 𝜔 – геометричні параметри, 𝛼 − кут основи по 
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відношенню до горизонталі. Багатокутник сил, побудований на основі методу 

Моргенштерна-Прайса, зображений на рисунку 2.13. 

 

 

Рис. 2.13. Баготокутник сил в методі Моргенштерна-Прайса [183] 
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Висновки до розділу 2 

Таким чином, при вирішенні поставлених задач регіонального та 

локального прогнозування зсувної небезпеки в межах Середнього Придніпров‘я 

було застосовано наступні методики: 

1. ГІС-аналіз та просторове моделювання було використано для 

прогнозного картування, отримання оцінки ймовірного розвитку небезпечних 

геологічних процесів, створення моделей багатофакторної просторової оцінки; 

2. Для вирішення задач регіонального прогнозування зсувної 

небезпеки було адаптовано методику структурно-морфометричного аналізу до 

ГІС середовища та автоматизовано процес картометричних побудов. Для 

застосування даної методики використано спеціальний алгоритм побудови карт 

порядків долин та базисних поверхонь, які поєднують локальні базиси ерозії і 

дають можливість прослідкувати сумарні амплітуди коливань земної поверхні 

на різних проміжках часу. У комплексі із глибинним геологічним аналізом та 

просторовим моделюванням структурно-морфометричні побудови дозволили 

виділили різнорангові структури, що відрізняються особливостями формування 

та активізації зсувних процесів.  

3. Для вирішення поставлених задач локального прогнозування в 

межах обраних модельних ділянок Київського та Обухівського блоків було 

адаптовано методику комплексування геофізичних та дистанційних методів, які 

дали можливість оцінити природу, механізм та головні фактори прояву 

зсувного процесу. Одним із пріоритетних моментів у виборі даних методів була 

їх висока детальність спостережень, достовірність отриманих даних, 

експресність та простота у використанні в умовах різної крутизни схилів та 

різної ландшафтної обстановки.  

4. Для обрахунку стійкості схилу було реалізовано детерміноване 

моделювання із застосуванням методів граничної рівноваги. Для створення 

початкових наближень НДС моделі було вирішено застосувати класичні методи 

обрахунку стійкості схилу, які можуть використовуватись для оцінки стійкості 

щодо стану граничної рівноваги.  
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РОЗДІЛ 3 

УМОВИ РОЗВИТКУ ГРАВІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ 

СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я ТА ГОЛОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ 

ЧИННИКІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ 

 

 

3.1. Геологічна будова території Середнього Придніпров’я 

 

Розвиток гравітаційних процесів в межах Середнього Придніпров‘я має 

багатофакторний характер їх формування, однак головним чином на перший 

план виходять такі провідні фактори як літолого-стратиграфічний, тектонічний, 

геоморфологічний та гідрогеологічний. 

Територія району досліджень в геоструктурному відношенні розташована 

в зоні зчленування північно-східного схилу Українського щита (Ущ) з 

Дніпрово-Донецькою западиною (ДДз), в межах Росинсько-Тікицького 

геологічного району, якому відповідає Білоцерківський тектонічний блок І 

порядку, розбитий системою розломів субширотного, субмеридіонального, 

північно-східного та північно-західного простягання (рис. 3) [29, 91]. На півночі 

район досліджень приурочений до Обухівського та Бориспільського 

тектонічних блоків, а на півдні - до Канівського блоку. Виділяється два 

структурних яруси: нижній складений дислокованими докембрійськими 

породами та верхній, представлений осадовими мезо-кайнозойськими 

породами моноклінального залягання з поступовим зануренням в східному та 

північно-східному напрямку. 

В межах верхнього структурного ярусу виділяються відклади 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем, що активно беруть участь в 

процесі зсувоутворення. В основі берегового схилу даних районів залягає 

товща мергелів київської світи палеогену, тому геологічна будова району 

наводиться до цієї відмітки [29].  

Палеогенові відклади трансгресивно залягають на розмитих крейдяних, 
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юрських, а на деяких ділянках докембрійських відкладах, та перекриваються 

пісчаними відкладами новопетрівської світи (N1np), подекуди четвертинними 

відкладами. Простежуються в межах майже всієї території досліджень, у 

вигляді морських утворень від прибережного до досить глибоководного типу. У 

повному розрізі представлені лише на правобережних схилах Дніпра, в межах 

Канівсько-Трактемирівського блоку, де до їх складу входить канівська серія 

піщано-глинистих відкладів (P2kn) нижнього еоцену, бучацька серія піщаних 

відкладів (P2bc) і київська світа, що представлена морськими глинами, 

мергелями та пісками (Р2 kv) середнього еоцену, обухівська світа алевритів 

(P2ob) верхнього еоцену, межигірська світа пісків та алевритів (P3mz) нижнього 

олігоцену і берекська (P3br) - верхнього олігоцену [29].  

Структурні особливості товщі мергелів київської світи (Р2 kv), що є 

невитриманими за потужністю та мають локальні підняття (від с. Халеп‘я до 

смт. Ходорова) у вигляді пологих антиклінальних складок, активно впливають 

на розвиток зсувних процесів в межах Бориспільського неотектонічного 

району. Адже, саме в місцях підняття мергелевої товщі спостерігається 

активізація зсувних процесів. Потужність відкладів київської світи змінюється 

в межах від 20 -35 м [9].  

Піщані відклади бучацької світи (P2bc), що залягають під товщею 

мергелів, активно розмиваються (між с. Трипілля і с. Халеп‘я) з різною 

інтенсивністю під дією бокової ерозії вздовж русла Дніпра та провокують 

просідання в товщі мергелів, збільшуючи крутизну схилів, що сприяє 

утворенню зсувів та обвалів в нижній частині схилу. А це в свою чергу 

активізує процес яружної ерозії та спричиняє виникнення зсувів видавлювання 

у верхній частині схилу [9, 11]. Дана товща (P2bc) представлена мілководними 

морськими зеленувато-сірими глауконіт-кварцевими пісками, які трансгресивно 

зaлягають на нижчезалягаючих канівських відкладах. Потужність даної товщі 

досягає 30-35 м (м. Боярка, м. Васильків) [29]. Породи бучацької серії 

перекриваються товщею київської світи, а в долинах – товщею четвертинних 

відкладів.  
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Відклади межигірської світи (P3mz) залягають з чіткою перервою на 

розмитій товщі обухівської світи. До складу товщі входять мілководні морські 

піщано-глинисті відклади, які поділяються на верхню та нижню частини. До 

складу нижньої частини в певних випадках входять темно-сірі та бурувато-сірі 

різнозернисті піски з прошарками глин темно-сірих, вище яких залягають 

залізисті пісковики та бурувато-сірі глини. До складу верхньої частини входять 

піщані відклади з тонкими прошарками сланцюватих глинистих відкладів. 

Потужність світи в сумарному значені досягає 12-15 м [29].  

Далі по розрізу із чітким нерівним та хвилястим контактом залягає 

берекська світа (P3br), яка поділяється на дві частини: нижня, до складу якої 

входять зміївські верстви, що представлені бурувато-зеленими глинистими 

відкладами з прошарками пісковику та лінзовими включеннями залізистого 

пісковику та верхня, що представлена сивашськими верствами, до складу яких 

входять світло-сірі піски (0,2-0,8 м), подекуди вохристо-жовті різнозернисті 

кварцеві сипкі з малопотужними прошарками сіро-зелених глин. Потужність 

товщі коливається в межах 1,5-2,0 м [29]. 

Відклади неогенової системи розповсюджені в Київському Придніпров‘ї 

та представлені прибережно-морськими та континентальними відкладами, до 

складу яких входять піски і пісковики новопетрівської світи (N1np) середнього 

– нижнього міоцену, та товща строкатих глин (N1-2sg) нижнього пліоцену – 

верхнього міоцену товщею червоно-бурих глин (N2cb) пліоценового віку. Дані 

відклади представлені лише в межах Придніпровської височини, переважно на 

вододілах, де вони ще збереглись від розмиву. Загальна потужність відкладів 

новопетрівської світи сягає до 34 м [9].  

Відклади новопетрівської світи (N1np) залягають на сильнорозмитих 

товщах берекської світи та розповсюджені лише на вододілах правого берега 

Дніпра у вигляді континентальних відкладів наступної послідовності 

нашарування. До складу нижньої частини входять сірі та темно-сірі, іноді бурі 

різнозернисті піски з прошарками темно-сірих вуглистих глин та бурого вугілля 

(незначної потужності менше метра). Утворення не витримані за потужністю і 
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залягають у вигляді лінз. Потужність коливається від 0 до 10 м. Верхня частина 

новопетрівської світи представлена жовтувато-сірими та вохристо-жовтими 

кварцевими різнозернистими пісками, які в верхній частині вміщують невеликі 

прошарки та лінзи пісковиків. Потужність товщі коливається від 1 до 7-8 м. 

Сумарна потужність відкладів досягає 34 м [29]. 

Товща строкатих глин (N1-2sg) поширена переважно на вододільних 

ділянках та залягає незгідно на новопетрівських відкладах та перекривається 

відкладами червоно-бурих глин, а за їх відсутності - четвертинними 

відкладами. Потужність коливається від 0,5 до 10 м. В літологічному 

відношенні нижня частина товщі представлена сірими та попелясто-сірими 

глинами, які з висотою змінюють забарвлення до темно-сірого, подекуди аж до 

чорного. До складу верхньої частини входять більш піщанисті, щільніші та 

в‘язкіші строкаті глини, "Строкатість" виникає за рахунок присутності 

вохристо-жовтих, червонувато-жовтих плям. Неглибока глибина залягання 

строкатих глин в межах річкових долин та на схилах балок, є однією з причин 

активізації зсувних процесів. Відмітки підошви глин знаходяться в межах 140 – 

160 м та більше, але зменшуються в південно-східному та північно-західному 

напрямках, при цьому повторюючи рельєф підстеляючи горизонтів. В межах м. 

Київ дані відмітки теж невитримані, і варіюються в межах від 142 м до 160 м. 

[9, 29]. 

Товща червоно-бурих глин (N2cb) зустрічається лише на найбільш 

припіднятих ділянках території досліджень та залягає на товщі строкатих глин, 

як правило, без видимої перерви. У четвертинний час товща інтенсивно 

розмивалася. Потужність товщі збільшується з півночі на південь, в діапазоні 

від 0,5 до 16 м. Представлені на території глини є досить щільними, 

пластичними та в'язкими, іноді піщанистими, безкарбонатними. В нижній 

частині представлені більш піщанисті оливково-жовті іноді зеленувато-бурі 

глини із вапняковими включеннями. У верхній частині залягають більш 

щільніші та в‘язкіші коричнювато-бурі, подекуди червонувато-бурі глини. За 

мінералогічним складом включають монтморилоніт з домішками каолініту та 
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гідрослюд [9, 29]. Глиниста товща міоцен-пліоцену служить водотривом для 

першого від поверхні горизонту ґрунтових вод та є основним деформуючим 

горизонтом для зсувів в межах Київського Придніпров‘я на верхніх ярусах 

сповзання (зсуви І порядку). Перекриваються вони нижньочетвертинними 

озерними суглинками, або середньочетвертинними воднольодовиковими 

пісками і моренними суглинками. В межах присхилових територій по їх 

поверхні проходять сковзання перезволожених і техногенно-навантажених 

четвертинних відкладів. У відслоненнях строкаті та бурі глини підлягають 

вивітрюванню (розтріскуванню, осипанню), а у зволоженому стані вони 

опливають, що значно порушує стійкість схилів [99] . 

Відклади четвертинної системи представлені різногенетичними типами 

континентальних утворень, зокрема делювіальними, алювіальними, 

гравітаційними, пролювіальними із переважанням лесовидних суглинків 

різного віку. На зміну потужності четвертинних відкладів впливають 

геоморфологічні умови, геоструктурні особливості та неотектонічні рухи [9]. 

Відтак потужність четвертинних відкладів в межах морено-зандрової рівнини 

значно більша, ніж в межах лесового плато, за рахунок різниці в 

неотектонічних висхідних рухах. В межах ділянок, де швидше проходили 

висхідні неотектонічні рухи, потужність осадконакопичення менша і сягає 

близько 20 м. 

До стратиграфічного розрізу Канівсько-Трахтемирівського району входять 

утворення докембрію (архею, протерозою), палеозою, мезозою, кайнозою, 

жодна з яких не представлена повним комплексом існуючих стратиграфічних 

підрозділів. Оскільки більшість небезпечних геологічних процесів 

стратиграфічно пов‘язані із відкладами юрської, крейдяної, палеогенової та 

антропогенової систем, то наведемо їх характеристику. 

Юрські відклади характеризуються доброю відслоненістю в ярах. 

Байоський ярус середньої юри представлений двома товщами. Нижня – 

темноколірні різнозернисті піски з прошарками лігніту – залягає з 

конгломератом у підошві на розмитій поверхні тріасу. Верхня товща – сірі та 
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темно-сірі безкарбонатні піщані глини, часом вуглисті або з прошарками 

лігніту. Загальна потужність байоських відкладів не перевищує 25 м. Батський 

ярус середньої юри, що поступово заміщує в розрізах байоські відклади, 

складається з двох товщ. Нижня – темно-сірі вуглисті глини з прошарками 

алевролітів і пісковиків; верхня – сірі глини, тонкошаруваті, з прошарками 

алевритів та піщаних вапняків, з конкреціями сидериту. Потужність відкладів – 

до 60-65 м. Верхній відділ в описуваному районі представлений лише 

келовейським ярусом, породи якого майже скрізь відслонюються в ярах 

Канівщини. Келовейський ярус потужністю 20-25 м поділяється на три 

під‘яруси, які не завжди (через наступні розмиви й дислокації) зустрічаються у 

відслоненнях. Нижній келовей – темно-сірі, коричневі вапнисті глини з 

амонітами. Середній під‘ярус – сірі піщані карбонатні глини з рештками 

амонітів, пелеципод, форамініфер. Відклади верхнього келовею представлені 

світло-жовтою алевритовою глиною з рештками амонітів [94].  

Відклади крейдовоої системи широко розповсюджені в Канівському 

Придніпров‘ї, часто відслонюються в схилах ярів. Представлені вони лише 

альбським ярусом нижньої крейди та сеноманським ярусом верхньої крейди, 

хоча в сусідніх районах Дніпровсько-Донецької западини виявлений досить 

повний комплект ярусів верхнього відділу. Значна частина зсувних тіл 

приурочена до сеноманського ярусу верхньої крейди, які С.А. Морозом [86] 

віднесені до палеоценового відділу палеогенової системи. Це – зеленувато-сірі, 

сірі піски дрібнозернисті, вапнисті, з характерними прошарками і 

конкреційними стягненнями пісковиків.  

Відклади палеогену представлені відкладами канівської серії нижнього- 

верхнього еоцену, бучацької світи середнього еоцену, київської світи 

середнього еоцену  

Антропогенові відклади мають повсюдне поширення, за винятком крутих 

схилів річкових долин, балок та ярів. Потужність їх змінюється від незначної на 

схилах до 100-150 м у місцях перезаглиблення долин [115]. Переважний 

розвиток мають відклади лесової, льодовикової та алювіальної формацій, які за 
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умов значної потужності можуть брати участь у зсувному процесі.  

 

 

3.2. Вплив структурно-тектонічного фактора на розвиток 

гравітаційних процесів. 

 

Сумарні амплітуди неотектонічних піднять в межах південно-західної 

частини території досліджень сягають 200м, а в північно-східному напрямку 

зменшуються до відміток 140-160 м [9].  

В межах Середнього Придніпров‘я в залежності від особливостей 

тектонічних особливостей, літолого-стратиграфічних характеристик та 

геоморфологічних ознак виділено три геоструктурні блоки: Київський, 

Обухівський та Канівсько-Трахтемирівський.  

Для Київського та Обухівського блоків характерне горизонтальне 

залягання порід палеогенового, неогенового та четвертинного віку. Для 

Канівсько-Трахтемирівського – наявність складчастих структур, що 

представлені відкладами юри, крейди, палеогену та четвертинного віку. В 

межах вищенаведених трьох тектонічних структур гравітаційні процеси мають 

значні відмінності, на які також опосередковано вплинула активність 

неотектонічних рухів. Мінімальні значення приурочені до Бобровицького блоку 

(100-110 м), середні значення для Макарівського (170-180 м), Іванківського 

(160-170 м) та Бориспільського(130-150 м), максимальні для Фастівського (180-

200 м) і Обухівського блоків (180-190 м) [9].  

В тектонічному відношенні територія Київського та Обухівського районів 

знаходяться в межах Київського, Обухівського та Вітачівського блоків ІІІ 

порядку на північному схилі Українського щита (рис. 3.1.). Кристалічний 

фундамент розбитий серією розломів північно-східного, субмеридіонального, 

субширотного та північно-західного простягання [129]. Структурно-тектонічна 

перебудова кристалічного фундаменту відбувалася під впливом рухів по 

численних розривних порушеннях, серед яких провідну роль відіграє 
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Дніпровська тектонічна зона. Наступний за значенням є міжблоковий 

Дарницький розлом субмеридіального простягання. Значно поширені 

другорядні розривні порушення різних напрямків із менш виявленою 

структуроутворюючою роллю. Дніпровська тектонічна зона є найбільш 

ранньою за часом закладання, її складовими є Київський, Ворзельський і 

Боярський розломи північно-західного простягання, де Боярський і Київський 

розломи обмежують Дніпровську зону із заходу і сходу. Ширина зони 

непостійна і змінюється від 23 км на півдні до 7 км на півночі. На ділянках 

перетину з порушеннями північно-східного простягання Бoярський, 

Ворзельський і Київський розломи зміщені, що свідчить про пізніший вік 

північно-східної системи порушень.  

 

Рис. 3.1. Тектонічна схема Білоцерківського блоку Українського щита [29]. 

1- Український щит; 2 – схил Українського щита з нахилом поверхні 
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кристалічного фундаменту 0°15‘; 3 - схил Українського щита з нахилом 

поверхні кристалічного фундаменту 0°45‘; 4 – ділянки піднять, що фіксуються 

у байоських відкладах; 5 – відносно при підняті та опущені блоки; 6 – 

Дніпровська зона розривних порушень; 7 – міжблокові розривні порушення, що 

обмежують блоки ІІ порядку; 8 - міжблокові розривні порушення, що 

обмежують блоки ІІІ порядку; 9 – головні розривні порушення; 10 – другорядні 

розривні порушення; 11 – підкиди. Номера розривних порушень у кружочках 

відповідають: 1- Київський, 2 – Ворзельський, 3 – Боярський; 4 – Дарницький; 

5 – Немирівський; 6 – Бортницький; 7 – Глеваський; 8 – Вітачівський; 9 –

 Ірпінський; 10 – Плесецький; 11 – Красилівський; 12 – Руднянський; 13 –

 Фастівський; 14 – Мотовилівський . 

 

У неотектонічному плані найактивнішими є регіональні структури з 

різницею показників сумарних амплітуд рухів до 60 м. Зоні найбільшого, 

Київського розлому, відповідають значні показники середніх градієнтів 

швидкостей неотектонічних рухів [110, 111, 129]. 

Канівсько-Трахтемирівський блок належить до району Канівських 

дислокацій та відмежований від Бориспільського блоку Ядлово-

Трахтемирівським глибинним розломом. До складу Канівських дислокацій 

входять Трахтемирово-Бучацький та Канівський горсти, які розмежовані 

Трощинським грабеном. Визначальну роль у формуванні осадової товщі мезо-

кайнозою канівських дислокацій на неотектонічному етапі розвитку належала 

Дніпровському розлому та системі розломів північно-західного простягання. 

Тектонічний режим території характеризується значною тектонічною 

динамікою, про що свідчать інтенсивні незгідності між келовейським ярусом 

юрської системи та сеноманським ярусом крейдової системи, а також останнім 

з бучацьким ярусом палеогену, також менш значні порушення спостерігаються 

в товщі порід палеогенового віку. Розривні порушення у фундаменті мають 

пряме відображення в структурі осадового чохла. Саме вищезазначена система 

розривних порушень виступила ослабленою зоно, в яку під дією льодовика 



72 

 

нагнітались глинисті відклади юрського віку [9].  

Район Канівських дислокацій утворює систему дрібної складчастості на 

фоні загального підняття, яке ускладнює західний схил Остерсько-

Золотоніської структури. Основним типом дислокаційних форм усього району є 

складки-підкиди, зібрані в серії лускуватої структури [127, 44]. Переважають 

антиклінальні форми, а синкліналі зустрічаються рідко. Зазвичай складки-

підкиди переходять у насуви, які утворюють козирок алохтона завдовжки 50-

150 м. Потужність відкладів у дислокаціях складає 80-100 м, зрідка 130-150 м. 

Складчастість має ознаки діапіризму, що підтверджується не лише великою 

різницею в кутах падіння, але й збільшенням потужності юрських відкладів у 

склепіннях складок [93, 94]. На ділянці Трощинського грабену, зсувні явища 

розвинуті по мергельних глинах київського ярусу та червоно-бурим глинам 

неоген-нижньочетвертинного віку, які мають риси формування, подібні до 

Обухівського району, але кількість їх прояву в даному районі досить мала, і 

сягає близько 4% від загальної кількості проявів зсувних утворень[12]. Загалом 

переважна більшість зсувів в даному районі розвинута на схилах балок та ярів 

та пов‘язана із горизонтами глин юрського віку, які мають високе 

гіпсометричне положення і в умовах значної обводненості є поверхнею 

ковзання консеквентних та інсеквентних зсувів [129, 48]. 

 

3.2.1. Аналіз морфоструктурних особливостей Київського та 

Канівського Придніпров’я  

Наразі тектонічний розвиток різноструктурних регіонів України 

відрізняється особливою складністю, що знаходить відображення у рельєфі. У 

зв‘язку з цим на сьогодні існує велика кількість підходів, гіпотез та теорій щодо 

геологічної еволюції, що ґрунтуються на різноманітних методах аналітичних та 

експериментальних досліджень [129]. Локальний прояв дислокацій новітнього 

часу, їхня просторова організація та інтенсивність деформаційних процесів 

вимагають розробки особливих підходів до їх вивчення, створення геолого-

геоморфологічних моделей та встановлення механізмів новітнього тектогенезу 
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(рис. 3.2.) і геоморфогенезу. Завдяки "чутливості" рельєфу щодо послідовності 

геологічних процесів і стадійності новітнього тектогенезу особливе місце у 

такому аналізі мають геоморфологічні методи, зокрема метод структурної 

морфометрії. Цей метод є інструментом виявлення генетичного зв'язку між 

геоморфологічними та тектонічними процесами, між формами земної поверхні 

та структурами земної кори [129]. 

 

Рис. 3.2. Схематична карта неотектонічного районування північно-східної 

частини Українського щита [9]: 

1 - зміна сумарних амплітуд неотектонічних рухів в межах районів та 

підрайонів (в метрах); 2 - границі між: а - районами, б - підрайонами; 3 - середні 

значення сумарних амплітуд неотектонічних рухів в межах окремих блоків (в 
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метрах): а - другого порядку, б - третього порядку. 

 

Застосування структурно-морфометричного методу для аналізу 

тектогенезу та морфогенезу території Середнього Придніпров‘я дає можливість 

виявити поетапний розвиток та еволюцію сучасного та палеорельєфу, новітні 

рухи земної кори, зафіксувати тектонічні структури [129]. Цей метод дозволяє 

визначити величину некомпенсованих рухів земної кори та величину 

денудаційного зрізу, отримати амплітуди коливань висот рельєфу, а також 

поетапно досліджувати характер ерозійно-денудаційних процесів на окремих 

стадіях новітнього тектогенезу. Важливо відмітити, що створені морфометричні 

карти дають можливість виявити не лише тектонічні структури, виражені на 

земній поверхні, але й глибинні, як поховані локальні так і регіональні форми 

рельєфу [115]. 

Оскільки морфометричні показники виступають як інтегральна сума не 

лише тектонічних, а й екзогенних процесів, із переважаючим впливом у певні 

відрізки часу то одних, то інших, також використовуються дані щодо 

потужностей неогенових і четвертинних відкладів та віку долин і вододілів 

[129]. Для уточнення схеми тектоніки, виявлення локальних чи похованих 

структур, разом з різногенетичними морфометричними побудовами, додатково 

застосовуються геоморфологічні, геолого-геофізичні, геодезичні дані, а також 

враховуються фізико-географічні особливості регіону досліджень, що в свою 

чергу підвищує інформативність структурно-морфометричного аналізу, 

збільшує точність та достовірність інтерпретації морфометричних побудов.  

Основою для реалізації структурно-морфометричного аналізу є карти 

порядків долин та вододілів, які застосовуються для побудови карт базисних і 

вершинних поверхонь, залишкового рельєфу та локального розмиву, карт 

різниці між базисними та вершинними поверхнями та ін. [45, 114].  

Для побудов карт вододільних ліній та порядків долин використовуються 

топографічні основи великих та середніх масштабів, аеро- та космознімки з 

якісним зображенням рельєфу території. Широко застосовуються космічні 
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знімки систем Shuttle radar topographic mission (SRTM). The Global Land One-km 

Base Elevation (GLOBE), дані проєкту Google Earth та ін. 

(http://srtm.usgs.gov/srtmimagegallery/, http://www.earth.google.com/). В межах 

Середнього Придніпров‘я було використано топографічні карти регіону 

досліджень масштабу 1:25000 та 1:100000. Топографічна карта в растровому 

форматі завантажувалась в середовище програми ArcGis та просторово 

прив‘язувалась за допомогою інструменту Georeferensing. Для отримання 

векторної гіпсометричної поверхні було використано такі процедури [45]: (і) 

використання дігітайзингу; (іі) наповнення атрибутами створеної бази даних 

(відмітками висот) векторизованих горизонталей топографічної карти за 

допомогою інструментів Editor; (ііі) використання функції Topogrid [123]; (іv) 

векторизація в напівавтоматизованому режимі за допомогою програм-

векторизаторів (таких як, Easy Trace) [38, 122]. 

Вододільні лінії утворюються разом із долинами, розділяючи їх стік. Із 

збільшенням порядку долин та ускладненням картини долинної системи, також 

і ускладнюється зв‘язок вододільних ліній з однопорядковими долинами. Таким 

чином визначені порядки вододілів можуть не збігатися із порядками долин, 

тому вони є вищими або нижчими від порядків долин (у даному випадку вищі 

на 2 порядки) [45]. В межах території досліджуваного регіону було виділено 10 

порядків долин, з них рр. Дніпро (10-й порядок) та Росава (9-й порядок) мають 

найвищі порядки, що є підтвердженням їх закладання в дочетвертинний час 

(рис. 3.3.). В середовищі ГІС визначення порядків долин та вододілів найбільш 

коректно здійснюється на основі Grid-моделі, з якої можна отримати 

гіпсометричну поверхню рельєфу. Для побудови карт порядків долин Grid 

обробляється за допомогою гідрологічних функцій Fill, Flow direction, Flow 

accumulation, Stream order (Рис. 3.4.) [45, 53]. 

http://srtm.usgs.gov/srtmimagegallery/
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Рис. 3.3. Фрагмент карти порядків долин у межах Київського Придніпров‘я 

[129] 

 

 

Рис. 3.4. Алгоритм створення карт порядків долин [53, 187]: 

 а – вирівнювання поверхні "Fill"; б – визначення напрямку долин "Flow 

Direction"; в – визначення напрямку стоку "Flow Accumulation"; г – розподіл 

долин за порядками "Stream Order" [53, 187] 

 

Для аналізу неотектогенезу території досліджень було побудовано 10 карт 

базисних поверхонь, які представлені у вигляді складних поверхонь, що 

об‘єднують місцеві базиси ерозії, а також карти вершинних поверхонь, що 

представляють собою складну поверхню, яка проходить через вододільні лінії. 

Базисні поверхні відображають сумарні рухи земної кори за різні проміжки 

часу. Створення базисних поверхонь для території дослідження здійснювалося 

за методикою побудови монобазисних поверхонь, в результаті чого було 
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побудовано монобазисні поверхні десяти порядків (рис. 3.5.). 

 

Рис. 3.5. Фрагмент ізолінійної монобазисної поверхні 2-го порядку 

 

Вершинні поверхні – являють собою складні поверхні, які проходять через 

вододільні лінії, і розташовуються вище сучасного рельєфу, а пагорби та окремі 

вершини є найвищими їх ділянками. Для побудови вершинної поверхні 

використано карту порядків вододільних ліній. Форма та гіпсометричний рівень 

вершинних поверхонь залежать від порядку вододільних ліній [45]. На основі 

карт порядків вододільних ліній для території досліджень побудовано 

моновершинні поверхні семи порядків (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Карти вершинних поверхонь 7-го та 6-го порядків (території 

Канівських дислокацій). 
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Базисні та вершинні поверхні в ГІС середовищі створюються шляхом 

використання функції Intersect Lines (ArcGIS) [45]. Операції знаходження 

перетинів лінійних об‘єктів тальвегів з горизонталями (базисні поверхні) та 

вододільних ліній з горизонталями відповідних висотних відміток (вершинні 

поверхні) проводиться на основі векторної моделі, оскільки розподіл точок 

перетинів є більш рівномірним, тому інтерполяція буде проведена більш 

коректно.  

Для більш повного аналізу базисних і вершинних поверхонь 

використовують TIN-моделі (Triangulated Irregular Network) [45, 122], що 

будуються за допомогою модуля 3D Analyst (ArcMap, ArcView GIS) на основі 

ізолінійних поверхонь (рис. 3.7.). 

Через статичність карт базисних поверхонь та карт вершинних поверхонь є 

можливість проаналізувати зв‘язок між морфометричними поверхнями та 

тектонічними структурами.  

 

Рис.3.7. Карти базисної, вершинної та вершинно-базисної поверхонь 5-х 

порядків (території Середнього Придніпров‘я) 

 

Карти вершинних поверхонь різних порядків є основою для побудови карт 

локального розмиву, що будуються шляхом віднімання горизонталей від 

ізогіпсобазит за способом, аналогічним побудові карт залишкового рельєфу. 

Таким чином оконтурюються ділянки, в межах яких внаслідок процесів 

денудації відбулось руйнування гірських порід за час формування рельєфу 

території.  

З метою отримання горизонталей для створення карт залишкового рельєфу 

та локального розмиву використано дані SRTM (рис.3.8.). На основі знімка 



79 

 

горизонталі рельєфу побудовані шляхом використання інструмента 3D Analyst 

(Raster Surface) в ArcGIS 10.1 з кроком 20 м (рис. 3.9). Через наявну різницю 

між масштабом топографічної карти та розміром елементарної комірки знімка, 

наявна похибка гіпсометричного рівня коливається в межах 3-30 м. 

 

Рис. 3.8. Знімок SRTM Київського Придніпров‘я 

 

 

Рис. 3.9. Карта горизонталей рельєфу регіону досліджень 

 

Одними з головних завдань неотектоніки є виявлення новітніх рухів та 

структур, що цими рухами утворені, встановлення амплітуди та впливу цих 

рухів на рельєф. В методі структурної морфометрії ці завдання вирішуються за 
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допомогою карт різниць між базисними поверхнями суміжних порядків, 

вершинними суміжних порядків, а також між вершинними та базисними 

поверхнями одного порядку [114]. Методика побудови карт різниць 

проводиться за методом графічного віднімання [102]. В ГІС середовищі дану 

процедуру можна провести вдова способами: (і) аналіз точок перетину при 

накладанні відповідних ізолінійних поверхонь, обрахунок різниці між ними та 

наповнення відповідними числовими значеннями попередньо створеної геобази 

даних; (іі) використання функцій калькулятора растрів модуля Spatial Analyst 

(ArcGIS), де віднімаються значення відповідних комірок. Карти різниць 

базисних поверхонь будуються шляхом віднімання вищих порядків від нижчих. 

За такою методикою на основі п‘яти порядків базисних поверхонь (з 2-го по 5-

й) було побудовано карти різниць базисних поверхонь (рис. 3.10.). 

З метою визначення вертикальних зміщень земної кори будуються карти 

різниць вершинних поверхонь, для створення яких віднімаються вершинні 

поверхні нижчих порядків від вершинних поверхонь вищих порядків. Для 

території дослідження було побудовано карти різниць вершинних поверхонь 2-

го, 3-го, 4-го та 5-го порядку [114, 153, 187] .  

 

Рис. 3.10. Фрагмент карти різниць базисної поверхні 4-го порядку 

території Канівського Придніпров‘я 

 

М-б 1:100 000 
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Карти різниць вершинних поверхонь використовуються для вивчення 

процесів ерозії та денудаційного зрізу. В результаті цього можуть отримуватися 

як додатні, так і від‘ємні значення, останні з яких свідчать про опускання 

території та активізацію акумулятивних процесів, а додатні – про підняття 

рельєфу та його розмив. Таким чином отримується низка різногенетичних 

поверхонь різних порядків, які характеризують певний етап розвитку рельєфу 

та тектонічних структур.  

Виходячи з того, що на амплітуду неотектонічних та сучасних рухів 

впливає ціла низка факторів, зокрема процеси ерозії-денудації, які діють 

одночасно з тектонічними рухами, і які важко враховуються традиційними 

методами, найбільш інформативними для встановлення числових значень 

амплітуди вертикальних рухів є карти різниці між вершинними та базисними 

поверхнями одного порядку. Для встановлення поетапної еволюції рельєфу 

території дослідження побудовано карти різниць вершинно-базисних поверхонь 

2-го, 3-го, 4-го, 5-го та 6-го порядків (рис. 3.11). Різниці, отримані при 

відніманні базисних поверхонь від вершинних, є алгебраїчною сумою 

висхідних і нисхідних рухів земної кори, процесів ерозії, денудації та 

акумуляції.  

 

Рис. 3.11. Фрагмент карти різниць вершинно-базисної поверхні території 

Канівського Придніпров‘я 

М-б 1:100 000 
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Карти різниць, що отримано за допомогою графічного віднімання 

однопорядкових поверхонь та поверхонь суміжних порядків, відображають 

динаміку рельєфу. Карти різниць між базисними поверхнями відповідають 

різницям висот річкових терас, а карти різниць вершинних поверхонь є 

аналогом карт різниці між поверхнями вирівнювання. Карти різниць вершинно-

базисних однопорядкових поверхонь відображають величини неотектонічних 

рухів та інтенсивність ерозійно-денудаційних процесів за короткі проміжки 

часу[45]. 

В результаті проведення структурно-морфометричного аналізу створено 

низку морфометричних моделей та карт. З точки зору аналізу потенційного 

розвитку небезпечних геологічних процесів та їх прогнозу найбільш 

інформативними є карти залишкового рельєфу, адже з їх допомогою ми 

можемо дізнатись об‘єм гірських порід, який в свою чергу може руйнуватись у 

майбутньому в результаті діяльності денудаційних процесів при наявності 

аналогічних геологічних та фізико-географічних умов [53]. Ці карти будувалися 

шляхом віднімання базисної поверхні від гіпсометричної, що дає змогу 

виділити фоновий та локальний залишковий рельєф, який може бути як явним 

так і похованим. Картами вертикального розчленування рельєфу виступають 

карти залишкового рельєфу [53].  

Кожна базисна поверхня обумовлена певними значеннями залишкового 

рельєфу. При чому, чим вищий порядок базисної поверхні, тим більші об‘єми 

гірських порід переходять у залишкові [53]. Карта залишкового рельєфу була 

побудована за методикою, що запропонував П.О. Рижов, в основі якої лежить 

операція віднімання базисної поверхні від гіпсометричної [102], яка полягає у 

графічному накладанні базисної поверхні на гіпсометричну, та обрахунку у 

місцях перетину різниці між числовим значенням горизонталей та ізобазит. 

Далі точки з однаковими значеннями з‘єднують ізолініями залишкового 

рельєфу, що називаються ізогіпсопахітами (рис. 3.12., 3.13.) [53].  
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Рис.3.12. Геоінформаційні моделі створення карт локального залишкового 

рельєфу 

 

Рис. 3.13. Карта явного локального залишкового рельєфу і прихованого 

залишкового рельєфу Київського Придніпров‘я [52] 

 

В ході досліджень було побудовано карти залишкового рельєфу семи 

порядків, у межах яких зафіксовано низку локальних структур, розташованих 

уздовж усього правого схилу долини Дніпра, із відносною висотою (товщиною) 

скритого рельєфу від 10 до 25 м, на північний захід від м. Київ та в межах 

Трахтемирівського блоку (рис. 3.14.). Найбільша відносна висота залишкового 

рельєфу до 50 м спостерігається на картах базисної поверхні та залишкового 

рельєфу 3-го порядку уздовж правого схилу р. Дніпро в районі м. Києва 
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(північні та південні ділянки) та в районі північних околиць смт. Ржищів, що 

фіксуються на висоті до 170 м. Ці ж самі ділянки, але з меншою потужністю (до 

20 м) фіксуються і на картах 4-го порядку. 

На картах базисних поверхонь та залишкового рельєфу 5-го порядку 

прослідковуються структури, що займають значно більші за площею ділянки, 

але з меншою потужністю (до 10 м), вони фіксуються на висотах понад 180 м в 

межах всього правобережжя Дніпра, однак найбільші площі займають в межах 

Канівського та Трахтемирівського блоків. Саме ці ділянки мають найвищі 

висотні показники та значне вертикальне розчленування рельєфу.  

 

Рис. 3.14. Карти базисних поверхонь та залишкового рельєфу 7-ми 

порядків [46, 180] 

 

Тектонічні порушення лінійного типу у вигляді витягнутих форм скритого 

залишкового рельєфу зафіксовано на всіх картах, вони розташовані уздовж 

правого схилу долини Дніпра та відповідають зоні регіональних розривних 

порушень.  

На основі проведених досліджень встановлено інтегральну картину впливу 

тектонічних рухів та локальних геологічних факторів на розвиток денудації та 

ерозії. За даними структурно-морфометричного аналізу виділено локальні 

структури, що різняться за величиною та потужністю. Всі структури 

досліджуваного регіону розташовані на крутому правому схилі долини Дніпра 

Було виділено три структури з максимальною потужністю залишкового 

рельєфу до 30 м, що прослідковуються на всіх картах це (ділянка на північних 
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схилах від м. Києва, ділянка в межах смт. Ржищів та ділянки в межах 

Трахтемирівського блоку). За рисунком ізопахіт залишкового рельєфу вищих 

порядків (4-го та 5-го) було зафіксовано великі ділянки нещільних гірських 

порід з малою потужністю до 15 м, що знаходяться на крутих схилах з 

достатньо високими висотними показниками (до 180 м). Такі умови є 

сприятливими для розвитку інтенсивної денудаційно-ерозійної діяльності. У 

межах території досліджень найдавнішою була базисна поверхня 7-го порядку, 

що відображає неотектонічну стадію розвитку рельєфу. В той час базис долини 

Дніпра складав 90 м, а перевищення в рельєфі досягало до 100 м. Максимальні 

відмітки територій, які розташовані на південний захід від Києва, сягали 

близько 190 м. Саме карта базисної поверхні 7-го порядку фіксує, що русло 

р. Дніпро було розташовано дещо східніше від сучасного, а підтвердженням 

цього є морфологічний абрис району. За картою залишкового рельєфу цього 

порядку простежується невелика потужність мас (до 10 м), що характерні для 

схилових ділянок із вищими висотними відмітками [46, 180, 188]. 

 На основі структурно-морфометричних досліджень та побудови низки 

структурно-морфометричних моделей (базисних, вершинних та різницевих 

поверхонь) було підтверджено відмінності у історії тектонічного розвитку 

Київського, Обухівського та Канівсько-Трахтемирівського блоків, які 

відрізняються диференціацією сумарних амплітуд неотектонічних та сучасних 

рухів земної кори, що в свою чергу зумовило різну інтенсивність розвитку 

денудаційних процесів. Це суттєво вплинуло на розвиток гравітаційних 

процесів, їх приуроченість до певних літолого-стратиграфічних комплексів та 

локалізацію в межах певних гіпсометричних рівнів [129, 180, 188].  

За результатами структурно-морфометричних досліджень встановлено, що 

Київський блок почав формуватися в міоценовий час (рис. 3.15б), 

окреслюючись незначними підняттями у рельєфі (120 м– до 90 м), і завершив 

своє формування у середньо-міоценовий час (табл. 1, рис.3.15в.). В пліоценовий 

час відмічається слабка тектонічна активність із підняттями до 10 м., а 

максимальні висотні відмітки становлять 145 м, із незначною крутизною 
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схилів. Кінець неогенового та початок четвертинного періоду 

характеризуються активізацією тектонічних рухів земної кори із домінуючими 

висхідними рухами (рис 3.16б). На раньочетвертинному етапі – незначна 

амплітуда коливань висот рельєфу (5 м), (200 – 85м – з пониженням базису 

ерозії на 5м) (рис. 3.16в.). Протягом наступного періоду територія піднімається 

лише на 10 м, відмітки базису залишаються на попередньому рівні, однак 

окремі зони блоку характеризуються все ж таки значними амплітудами 

підняттів до 100 м, що спричиняє інтенсивний розвиток ерозійно-денудаційних 

процесів (рис. 3.16г.). Відбувається врізання долин та розчленування великих 

форм рельєфу із зростанням крутизни схилів. На південному уступі в районі 

Києва, де долина ріки врізаються в суходіл, активізація ерозійної діяльності 

спричинила відокремлення виступу як окремої підвищеної структури, 

сформованої на попередніх стадіях. Пізній неоплейстоцен характеризується 

стабілізацією тектонічної активності. В кінці пізнього неоплейстоцену фіксує 

поновлення слабких диференційованих рухів у північних частинах регіону 

(рис. 3.17 б.). У цей час відбувається перебудова долини Дніпра, одночасно 

базис ерозії знижується на 5 м, а відмітки рельєфу зростають до 215 м із 

відповідними амплітудами коливань до 5 м. Виражена ерозійна діяльність, у 

результаті якої формуються різномасштабні ерозійні форми. Сучасний рельєф 

розвивається на фоні переважно висхідних рухів з амплітудами коливань висот 

рельєфу до 25 м, у результаті яких відбувається інтенсивне врізання долин у 

міжвододільні простори та утворення позитивних структур [129, 188]. 

Таблиця 1. Показники неотектонічної активності Київського блоку 

К
И

ЇВ
С

ЬК
И

Й
 Б

Л
О

К
 

Базисні поверхні Максимальні відмітки, м Мінімальні відмітки, м 

9-го порядку 120 90 

8-го порядку 140 85 

7-го порядку 145 90 

6-го порядку 195 90 

5-го порядку 200 85 

4-го порядку 210 85 

3-го порядку 210 85 

2-го порядку 215 80 

1-го порядку 240 65 
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Рис. 3.15. Карти базисних поверхонь 10-го, 9-го та 8-го порядків, на яких 

зафіксовано послідовне блокове формування морфоструктур [129] 

 

Обухівський блок характеризується найбільш раннім часом формування 

серед інших двох блоків, із відмітками (140м-90м) (рис. 3.15а.). В міоценовий 

час відбувається подальше збільшення площі підняття блоку на 15м (155м-

90м). У середньо-міоценовий час відбувається підвищення гіпсометричних 

відміток (180-85м) (рис. 3.15в.). Протягом пліоценового часу територія 

піднімається на 10м і є найвищою ділянкою цього часу (190м), що 

характеризується достатньо крутими схилами та гостровершинними 

вододілами, які на півночі змінюються на плоско вершинні (рис. 3.16а.). 

Ранньочетвертинний етап – (200-85м), середній неоплейстоцен – (210-85м), 

пізній неоплейтоцен – (215-80м) (рис. 3.17 б.). Сучасний рельєф - (240-65м) 

[129, 187, 188]. 
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Рис. 3.16. Карти базисних поверхонь 7-го, 6-го, 5-го та 4-го порядків, на 

яких простежується нерівномірний розподіл амплітуд тектонічних рухів в 

межах блоків [129, 188]. 

 

Таблиця 2. Показники неотектонічної активності Обухівського блоку 

О
БУ

Х
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С
ЬК

И
Й

 Б
Л

О
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Базисні поверхні Максимальні відмітки, м Мінімальні відмітки, м 

10-го порядку 140 90 

9-го порядку 155 90 

8-го порядку 180 85 

7-го порядку 190 90 

6-го порядку 195 90 

5-го порядку 200 85 

4-го порядку 210 85 

3-го порядку 210 85 

2-го порядку 215 80 

1-го порядку 240 65 

 

Канівсько-Трахтемирівський блок почав формуватись в міоценовий час 

на південь від м. Ржищів з незначним перевищенням рельєфу до 25 м 

(рис. 3.15б.). Ранньочетвертинний етап - зазнає інтенсивної тектонічної 

активізації із підняттям на 25 м порівняно з попередньою стадією розвитку, 

відмітки рельєфу сягають 210 м (рис. 3.16в.). Інтенсифікація тектонічних 

процесів призвела до активізації ерозійних процесів, врізання долин у 

міжвододільні простори та перебудови гідрографічної системи загалом. 

Середній неоплейстоцен - насування дніпровського льодовика, що 

характеризується локальними дислокаціями з новою активізацією ерозійно-

денудаційних процесів (250м-90м) (рис. 3.16г.). Пізній неоплейстоцен - 

найвище гіпсометричне положення в рельєфі, характеризується достатньо 
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крутими схилами, ерозійними формами незначної довжини (рис. 3.17 б.). 

Сучасний рельєф зазнає незначних змін, а амплітуда коливань відміток рельєфу 

зростає на 5 м, найвищі висотні позначки становлять 260 м (рис. 3.17 в.). 

 

Рис. 3.17. Карти базисних поверхонь 3-го, 2-го, 1-го порядків [129, 188]. 

 

Таблиця 3. Показники неотектонічної активності Канівсько-

Трахтемирівського блоку 

 

В результаті висхідних неотектонічних рухів, яких зазнав Київський блок в 

міоцені, відбулось закладення товщ полтавських пісків та строкатих глин. А 

найбільша концентрація та інтенсивність екзогенних процесів локалізована в 

південно-східній частині району Київського Придніпров‘я, що обумовлено 

літологічними та морфологічними особливостями. В межах лесового плато 

переважають поверхневий змив, яружно-балочна ерозія та суфозійні процеси у 
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Базисні поверхні Максимальні відмітки, м Мінімальні відмітки, м 

9-го порядку 125 100 

8-го порядку 164 90 

7-го порядку 160 90 

6-го порядку 185 85 

5-го порядку 210 90 

4-го порядку 250 90 

3-го порядку 255 80 

2-го порядку 255 80 

1-го порядку 260 60 
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відкладах лесової товщі. Хоч процес акумуляції і визначає основні особливості 

рельєфу, але на думку вчених все таки має накладений характер [9].  

 

3.3. Геоморфологічні та гідрологічні умови розвитку гравітаційних 

процесів 

 

3.3.1. Геоморфологічні умови 

В геоморфологічному плані район досліджень знаходиться в межах трьох 

орографічних областей, границі між якими є не однаково виражені: (і) 

Придніпровська височина; (ІІ) Поліська низина; (ІІІ) Придніпровська низина 

[29]. Так, Придніпровська височина від Придніпровська низини відділена 

крутим високим (близько 100 м) правим берегом р. Дніпро, а границя з 

Поліською низиною виражена нечітко і часто проводиться по північній границі 

поширення лесових відкладів [9, 29]. В геоморфологічному відношенні в межах 

території вивчення зсувних процесів виділяються такі найбільш характерні, 

форми рельєфу[99]: 

- лесове плато з нестійкими схилами; 

- правобережна долина р. Дніпро з ерозійно-акумулятивними терасами; 

- яружно-балочні й ерозійні форми рельєфу; 

- зсувні форми рельєфу. 

В межах території досліджень, представлена лише північна частина полого 

нахиленої на захід Придніпровської височини (180-200 м), поверхня якої 

складена відкладами лесової формації. Найбільш при підняті ділянки височини 

коливаються в межах від 170-175 м (м. Вишгород, та Лук‘янівський район 

м. Київ) до 190-198 м (Батиєва гора, Звіринецька ділянка, Печерський район в 

м. Київ), які вирізняються глибоким та густим розчленуванням рельєфу, 

глибина ерозійних форм інколи досягає близько 80 м. Також значним 

розчленуванням рельєфу характеризуються такі ділянки як Совки та Теремки ,а 

також ділянка від Телички до Вітряних гір. При віддалені на захід від р. Дніпра 

ступінь розчленування рельєфу слабшає, в свою чергу збільшується площа 
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пласких слабко розчленованих рівнин [9]. Значне перевищення лесового плато 

над місцевим базисом ерозії сприяє широкому розвитку ерозійних та схилових 

екзогенних геологічних процесів, головними з яких є зсуви [99]. Правобережні 

схили долини р. Дніпро сильно уражені зсувними явищами, за рахунок висоти 

та експозиції схилів, з кутами нахилу 50°-60° та перевищенням над руслом ріки 

65-105 м. До крутіших бортів рр. Стугни, Либіді, Сіверки, Красної, Бобриці 

приурочені відпрепаровані ділянки денудаційних поверхонь, на яких 

відслонюється дніпровська морена. У долинах рр. Стугни, Красної, Бобриці 

корінні схили на окремих ділянках не мають терас, а глибина урізу річкових 

долин сколивається від 40,0 до 50,0 м [29]. Також в рельєфі долин річок 

відмічаються рівні сучасної заплави та, фрагментарно, першої, другої і третьої 

(льодовиково-повеневої) надзаплавних терас. З них найчіткіше виражені 

заплава та друга надзаплавна тераса. Перша надзаплавна тераса, як правило, 

має незначну ширину і частіше цілком розмита, як і третя, останець якої 

зафіксовано у долині р. Красної у с. Григорівка за наявністю в покрівлі її 

алювіальної піщаної товщі бузьких лесовидних суглинків. Залягає третя 

надзаплавна тераса на розмитій поверхні алевритів обухівської світи.  

Розповсюдження і густина яружно-балочної мережі вздовж правобережжя 

Придніпров‘я дуже різноманітні. Глибина ерозійних урізів досягає 35 м, їх 

днища вузькі, іноді з тимчасовими чи постійними водостоками. Крутість схилів 

від пологих до вертикальних. Довжина ярів від десятків метрів до 1 км. 

Найбільші балки, пов‘язані з придолинними ділянками рр. Дніпро, Стугна, 

Сіверка, Либідь, Красна, Бобриця, - Сирецька, Голосіївська, Лісниківська, 

Дмитрівська, Вільшанська, Бугаївська - своїми геоморфологічними 

властивостями не відрізняються істотно від річкових долин. Вріз їх місцями 

досягає 50-60 м. На схилах ярів і балок активно розвиваються зсуви, обвали, 

осипи, промоїни, опливини. Велика кількість зсувів ускладнює морфологію 

дніпровських схилів. Активність зсувів для кожної ділянки має свої 

особливості. Наприклад, на відрізку від сс. Халеп‘я - Вітачів до с. Гребені існує 

великий ступінь зсувонебезпеки за рахунок крутизни схилів правого корінного 



92 

 

6opry долини Дніпра та літолого-структурними особливостями, що обумовлені 

перешаруванням водотривких та водопроникних товщ в межах розрізу.  

Поліська низовина (190-160 м) представлена моренно-зандровим 

денудаційно-акумулятивним типом рельєфу та охоплює північно-західну 

частину території, Поверхня якої, слабо розчленована ерозійною яружно- 

балковою мережею, з незначною глибиною урізу та похилими схилами. В 

межах низини найбільшою є долина р. Ірпінь, з шириною заплави до 2-3 км на 

окремих ділянках, яка складена товщею алювіальних пісків, суглинків, торфів, 

що часто перешаровуються мулом (8-15м) та залягає на розмитій поверхні 

мергелю київської світи [29].  

Придніпровська низовина (95 - 150м) представлена алювіальним 

денудаційно-акумулятивним типом рельєфу та займає східну частину території. 

Будова рельєфу низини представлена заплавними та терасовими відклади р. 

Дніпро та заплавними відклади р. Десна, які з‘єднуються в суцільну товщу, та 

залягають на розмитій поверхні відкладів київської світи і бучацької серії. 

Поверхня сучасного дуже слабко еродована. Нечисленні водотоки, що 

дренують поверхню, характеризуються неглибокими (15-20 м) широкими 

долинами з похилими низькими схилами. Західний схил долини р. Дніпро є 

крутим та складається переважно з до четвертинних відкладів, а східна частина 

схилів - із заплави, першої, другої і третьої (льодовиковo-повеневої) 

надзаплавних терас [29]. Алювій Придніпровської низини пенепленізував 

нерівності дочетвертинної поверхні, у тому числі й ycтуп Ядловсько-

Трахтемирівського підкиду, єдиного, який досягає підошви четвертинних 

відкладів.  

Якщо порівнювати морфологію Київського та Канівсько-

Трахтемирівського Придніпров‘я, то вони відрізняються в геологічному і 

тектонічному аспекті. Для Київського Придніпров’я характерно 

субгоризонтальне залягання відкладів палеоген-четвертинного віку, високі 

абсолютні відмітки берегових схилів до 190м та висока густота розчленування 

рельєфу до 1,5км/км2, потужність осадової товщі – (130-210 м). Передумовами 
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для виникнення зсувних процесів в даному районі є: (і) наявність потужної 

лесової товщі в верхній частині схилів, яка залягає на моренних відкладах 

(валунні суглинки), що вміщують перший від поверхні водоносний горизонт, 

нижче якого залягає товща строкатих та червоно-бурих глин. Саме в результаті 

перезволоження даних горизонтів, відбувається активізація структурних та 

структурно-пластичних зсувів у верхній частині схилу; (іі) наявність в нижній 

частині схилів товщі мергелів та глин київської світи, а також глинистих 

алевритів обухівської світи. В результаті обводненості київських тріщинуватих 

мергелів межигірським водоносним горизонтом утворюються структурні та 

пластичні зсуви в нижній частині схилів; (ііі) структурне положення товщ, що 

проявляється у нахилів товщ в бік долини р. Дніпра та наявність локальних 

піднять в товщі мергелів київської світи вздовж р. Дніпра від с. Халеп‘я до с. 

Ходорова[12]. 

Для Канівсько-Трахтеримирівського Придніпров’я притаманний сильно 

розчленований рельєф, у вигляді куполоподібних піднять, відносна висота яких 

подекуди досягає до 30м, а також витягнуті гряди, які в структурному 

відношенні представляють собою луски із насувів та антиклінальних складок-

скидів, що локалізуються у напрямку із північного сходу на південний захід. 

Також характерним для даного району є перешарування порід юри, крейди, 

палеогену та четвертинного віку. Абсолютні відмітки – (190-220 м), а густота 

горизонтального розчленування рельєфу перевищує 2 км/км2. Потужність 

осадової товщі – (150-330 м) [12].  

В геоморфологічному відношенні Канівське Придніпров‘я обмежене на 

заході правобережним недислокованим плато, розчленованим ярами, в яких 

відслонюються мезозой-кайнозойські відклади (рис. 3.18). З південного заходу 

дислокований район межує з долинними формами рельєфу р. Росі, які 

представлені трьома терасами, а зі сходу та півночі обмежений долиною 

Дніпра. Смуга дислокованих порід являє собою терасу, синхронну моренній 

терасі долини Дніпра і Росі, але як цоколь, так і алювій цієї тераси були 

дислоковані лише водно-льодовикові та моренні відклади не беруть участі в 
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цих дислокаціях.  

 

Рис. 3.18. Топографічна карта та тривимірна модель рельєфу Канівського 

Придніпров‘я 

 

Зсувні процеси в межах Канівсько-Трахтемирівського району в основному 

проявляються в ярах, що локалізуються на схилах північного, північно-східного 

напрямку, що співпадає з напрямком падіння порід. Переважно зсувні процеси 

проявляються на тих схилах, що складені юрськими глинами, які займають 

високе гіпсометричне положення [12]. 

 

 

3.3.2. Гідрогеологічні умови. 

Одним із числа головних факторів розвитку зсувних процесів є вплив 

підземних водоносних горизонтів, які локалізуються вище базису ерозії. 

Гідрогеологічні умови схилів Середнього Придніпров‘я пов‘язані із 

водоносними горизонтами в пісках берекської та межигірської світ, та в 

підморенних відкладах [76, 65] (рис.3.19). Водоносний горизонт берекської та 

межигірської світ залягає на глинистих київських пісках і мергелях та 

перекривається строкатими глинами. В основному горизонт дренується в 

середній частині яружно-балкової системи та берегів річок. Живлення 

горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів на ділянках відсутності 

строкатих глин та притоку вод із нижніх водоносних горизонтів.  
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Рис. 3.19. Типовий геолого-гідрологічний розріз схилів Дніпра в межах 

Середнього Придніпров‘я [76]. 

 

Гідрологічна сітка та режим водних об‘єктів також є важливими умовами, 

що впливають на розвиток зсувних процесів та формуванню клімату території 

досліджень. Річкова сітка в межах Київського Придніпров‘я розвинута досить 

широко за рахунок глибокого ерозійного урізу й дренування території. 

Створення каскаду Дніпровських водосховищ змінило характер взаємодії 

водних об‘єктів з підвищеними частинами території, що в свою чергу 

активізувало розвиток зсувоутворення та абразійні процеси на правобережжі 

р. Дніпро [99]. 

Стійкість корінних схилів і деформованість зсувних масивів залежить від 

міри обводнення порід, діяльності суфозійних процесів та режиму підземних 

вод. Міра обводнення ґрунтів обумовлюється положенням рівня підземних вод, 

вміщених у них, що далі визначає вагу ґрунтового масиву, який залучений до 

зсувного процесу та гідростатичного тиску води на масиви ґрунтів, через які 
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фільтруються ґрунтові і підземні води [99].  

Зниження рівнів ґрунтових вод пов‘язано з відповідними 

метеорологічними умовами, які в останні роки сприяли зменшенню кількості 

опадів та збільшенню температурних показників [62]. В межах території 

Київської області, яка знаходиться в зоні надмірного зволоження є характерним 

неглибоке залягання ґрунтових вод, в результаті чого існує дуже тісний та чітко 

проявлений зв‘язок режиму ґрунтових вод з кліматичними чинниками (рис. 

3.20.), а в межах зони нестійкого зволоження – зв‘язок режиму ґрунтових вод з 

кліматичними чинниками менш виражений [96]. 

 

Рис. 3.20. Графік суми опадів та рівнів ґрунтових вод по свердловині 50/84 

(Київська область) [109]. 

За результатами досліджень Кошлякова О.Є. та співавторів відмічено 

підвищену інтенсивність техногенного характеру інфільтраційного живлення 

ґрунтових вод в межах м. Київ, що також сприяє активізації небезпечних 

геологічних процесів, зокрема зсувів [1, 64, 65]. 
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3.4. Ландшафтно-кліматичні чинники розвитку гравітаційних 

процесів 

Кліматичний чинник впливає на стійкість сучасних схилів, зумовлюючи 

зміну режиму підземних і поверхневих вод, характеру і глибинності 

вивітрювання порід, інтенсивності розвитку денудаційних процесів рельєфу, 

потужності й густоти дернового та рослинного покриву та заліснення території. 

Визначальними кліматичними чинниками, що впливають на розвиток зсувних 

процесів, є кількість та інтенсивність прибуття вологи в ґрунти зони аерації та 

ґрунтові води; температурний режим повітря та діяльність вітру [99, 56]. 

Клімат м. Києва - помірно-континентальний, з м‘якою нетривалою зимою і 

теплим літом. Однак в останні десять років відзначаються контрастні 

відхилення в температурному режимі, в кількості атмосферних опадів, які 

притаманні для конкретного сезону: 

- 2012 р. – ознаменувався підвищенням середньорічної температури 

повітря на 1-2°С, а річна кількість опадів перевищила норму на 80-120%. 

Зимовий період відзначився різкими перепадами температур, від аномально 

теплої погоди в січні, до різких аномальних понижень в лютому. Висота 

снігового покрову коливалась від 1 до 30см. Промерзання ґрунту коливалось 

від 7 до 70 см. Весна була нетривалою. Літо було посушливим, а 

середньомісячні температури повітря в даний сезон перевищували на (2-5.5°С) 

[3]; 

- 2013 р. – охарактеризувався підвищенням середньорічної 

температури з відхиленням від норми, що були зареєстровані навесні та влітку 

(+3 + 4.5°С). Порівнюючи з попереднім роком, то сумарна кількість опадів 

залишилась на тому ж рівні, як в теплі, так і в холодні періоди перевищуючи 

норму на 80-120%. Висота снігового покрову сягала (4-40см). Глибина 

промерзання ґрунту – (5-41см) [57]. Нерівномірна кількість опадів у зимово-

весняний період призвів до підвищення рівня ґрунтових та зволоження 

глинистих деформуючих горизонтів, що стало тригером для активізації зсувів в 
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межах центральної частини м. Київ [51]; 

- 2014 р. – був найтеплішим за останнє десятиріччя. Кількість опадів 

майже така сама як і в попередні роки. Висота снігового покрову коливалась від 

3 до 41 см. Кількість опадів, що випала в літній період ніяк не вплинула на 

положення ґрунтових вод, адже вся кількість опадів випарувалась за рахунок 

високих температур повітря, що в результаті ніяк не вплинуло на активізацію 

зсувних процесів [58]; 

- 2015 р. – загалом ознаменувався посушливим літом, і недостатньою 

кількістю опадів в даний період, а метеорологічна зима в межах території Києва 

була однією з найкоротших, порівнюючи з 80-90рр. [59]. Кліматичні умови 

майже не вплинули на подальшу активізацію зсувних процесів, а недостатня 

кількість опадів лиш призвела до утворення тріщинуватості верхніх шарів 

ґрунту.  

- 2016 р. – продовжує зростати середньорічна температура на (1,7-

2,5°) від норми, в межах Києва +9.5°С. Режим випадіння опадів був вкрай 

нерівномірним, від локальних злив до посухи. Але загалом цей рік був набагато 

вологішим у порівняні з попередніми роками. Однак, надмірна кількість опадів 

суттєво не вплинула на активізацію екзогенних процесів [60]; 

- 2017 р. - був набагато сухішим і теплішим від попередніх 2014-2016 

рр. Тому кліматичні умови не сприяли підвищенню рівнів ґрунтових вод, 

скоріше навпаки, в результаті чого суттєво знизилась кількість активізації 

зсувних процесів [61]; 

- 2018 р. - був теплішим у порівнянні з 1991-им р., але більш 

вологішим у порівнянні з 2017 р. Однак, кількість опадів ніяк не вплинула на 

активізацію екзогенних процесів [56]; 

- 2019 р. - охарактеризувався аномальним відхиленням 

температурного режиму за всю історію метеорологічних спостережень в межах 

України (на 2.7° вище норми). В межах м. Київ середньорічна температура 

досягла відміток 10,6°С. В різні сезони була зафіксована велика кількість 

несприятливих, стихійних явищ, таких як засуха, заморозки, град та сильні 
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зливи, підвищення температурного режиму повітря та ґрунту впродовж довго 

часу [62]. Однак, метеорологічні умови суттєво не вплинули на розвиток 

зсувних процесів, за виключенням аномальних затяжних злив. 

У підсумку можна сказати, що загалом кліматичні умови не суттєво 

впливають на розвиток і активізацію зсувних процесів, за виключенням 

аномального випадіння надмірної кількості опадів у затяжний період, що 

призводить до збільшення рівня ґрунтових вод, що в свою чергу призводить до 

перезволоження основних глинистих деформуючих горизонтів, а у місцях 

розповсюдження потужної товщі лесових порід – до їх просідання, 

інтенсивність якого в свою чергу залежить від посадочних властивостей 

відкладів лесової формації.  

 

Висновки до розділу 3 

Наведено основні умови розвитку та активізації гравітаційних процесів в 

межах Середнього Придніпров‘я. На основі комплексного аналізу чинників 

формування зсувних процесів в межах досліджуваної території, визначено 

класифікаційні ознаки гравітаційних геологічних процесів, а також здійснено 

районування території згідно особливостей прояву зсувних процесів. На основі 

структурно-морфометричних досліджень, глибинного геологічного аналізу та 

просторового моделювання виділено Київський, Обухівський та Канівсько-

Трахтемирівський блоки, які відрізняються типом, динамічним режимом та 

інтенсивністю прояву зсувних процесів. 

Інтерпретація морфометричних даних надала можливість об'єктивно та 

чітко простежити активність морфоструктур у неоген-четвертинний період. 

Комплексні результати структурно-морфометричних побудов та геолого-

геоморфологічного аналізу підтвердили ефективність їхнього застосування не 

лише при виявленні сучасних активних регіональних морфоструктур, але й 

окремих локальних структур і блоків, антиклінальних підняттів та розломів. 

Таким чином, амплітуда коливань висотних відміток рельєфу Середнього 

Придніпров'я в неоген-четвертинний період склала 100 м - у північних районах, 



100 

 

та 135 - у південних. Також було реконструйовано диференційований характер 

неотектонічних рухів та зміну їхньої активності у часі. Підтверджено, що 

північні райони регіону мали активну висхідну динаміку рухів у неогенову 

епоху, а південні – в четвертинну. Отримані результати можуть бути основою 

для аналізу впливу тектонічних процесів на активізацію небезпечних 

геологічних процесів у межах Київського та Канівського Придніпров‘я та 

виконання прогнозу їх майбутнього розвитку.  
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РОЗДІЛ 4 

РЕГІОНАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я 

 

 

4.1. Просторовий аналіз чинників формування зсувних процесів 

Для реалізації регіонального прогнозування зсувної небезпеки та 

виявлення ділянок ймовірного виникнення та потенційної активізації зсувів на 

основі врахування комбінації факторів формування небезпечних зсувних 

процесів було використано GIS технології, за допомогою яких була створена та 

наповнена база даних зсувних процесів Середнього Придніпров‘я, що включає 

просторову та атрибутивну інформацію щодо прогнозних ознак виникнення 

понад 400 зсувів у межах Київської області. Основу цієї бази становлять 

морфометричні параметри зсувних тіл з характеристиками їхньої форми, 

ширини, довжини, об'єму зсувних мас, площі поширення, характеристик 

зсувних схилів, часу їхнього виникнення тощо. Обґрунтовано концептуальну 

модель території щодо пріоритетних чинників формування зсувів [46, 157]. 

 

Рис. 4.1. Схема локалізації зсувів в межах Київського Придніпров‘я.  
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Рис. 4.2. Фрагмент атрибутивної таблиці бази даних. 

 

Регіональне прогнозування зсувних процесів базується на основі 

поглибленого вивчення стану геологічного середовища та впливу статичних та 

динамічних факторів, які тісно пов‘язані між собою. До числа статичних 

факторів відносяться: 

1) літолого-стратиграфічні умови: наявність в розрізі схилу порід різної 

водопроникності, що залежить від щільності порід та їх мікроструктури, 

яка впливає на характер і тип прояву деформаційного процесу, а отже і на 

тип формування зсуву. 

2) морфологія рельєфу: величина вертикального та горизонтального 

розчленування рельєфу, показники абсолютних відміток, крутизна схилів 

та їх експозиція; 

3) гідрогеологічний режим: глибина залягання поверхневих та ґрунтових 

вод, наявність і витримана потужність водотриву в основі водоносного 

горизонту, а також тип порід, що складають водоносний горизонт. 

До динамічних факторів відносять змінні в часі процеси, що впливають на 
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стан схилів: 

1) тектонічний режим території: прояв неотектонічних та сучасних 

тектонічних рухів на різних стадіях формування геологічного середовища 

що є одним із провідних факторів зсувоутворення; 

2) прояв екзогенних процесів та процесів вивітрювання; 

3) сейсмічність4 

4) техногенні навантаження, в тому числі вібраційні. 

Для визначення морфологічних характеристик рельєфу на основі 

векторизованих крупномасштабних топографічних карт Київського 

Придніпров‘я та даних SRTM побудовано модель рельєфу (рис. 4.3.) карту 

крутизни схилів та їх експозиції (за допомогою спеціалізованого модуля 3D 

Analyst) [44].  

На основі картографо-аналітичного моделювання проведено комплексний 

аналіз чинників формування зсувних процесів [50] підтверджено, що основна 

частина зсувів приурочена до схилів південної експозиції (рис.4.4.), крутизна 

яких коливається від 10 до 25° (рис. 4.5.).  
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Рис.4.3. Модель рельєфу Київського Придніпров‘я 
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Рис. 4.4. Експозиція схилів Київського Придніпров‘я 

 

Було виконано ранжування зсувних процесів в залежності від їх локалізації 

та величини зсувної площі масиву (4.1.). Виявлено, що найбільша концентрація 

зсувів великої площі локалізується в Шевченківському, Печерському та 

Голосіївському районах. Кожен із проявлених факторів впливу на формування 

зсувних процесів вимагає відповідного специфічного методу моделювання [44]. 
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 Рис. 4.5. Крутизна схилів в межах Середнього Придніпров‘я 

 

 

4.2. Інтегральний аналіз зсувної небезпеки та розробка моделі 

ймовірності виникнення зсувних процесів 

 

З метою оцінки впливу ландшафтно-кліматичних факторів на формування 

зсувних процесів, було побудовано низку просторових моделей (тектонічних, 

геоморфологічних , геологічних, структурно-морфометричних та ін.)  
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Оскільки одним із факторів формування водно-гравітаційних явищ є 

літолого-стратиграфічна складова породних комплексів, то для просторового 

аналізу існуючих зсувів здійснено векторизацію крупномасштабних 

геологічних карт території, що досліджувалась.  

За допомогою просторового аналізу і методу зональної статистики, з 

використанням інструментів просторового аналізу (модуль Spatial Analyst), 

було зафіксовано приуроченість зсувів певних генетичних типів четвертинних 

відкладів (рис. 4.6.). Для цього виконано просторове накладання та об‗єднання 

атрибутивних таблиць шарів літологічних комплексів дочетвертинних утворень 

із шаром зсувів.  

 

Рис. 4.6. Растрова модель рекласифікації території м. Київ за кількістю 

приналежності зсувів до певних літологічних комплексів 
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В результаті отримано інформацію про просторовий розподіл зсувів в 

межах певних стратиграфічних підрозділів гірських порід. На основі 

статистичного аналізу визначено кількість потрапляння зсувів для кожного 

полігону, який показав, що більша частина зсувів приурочена до елювіальних 

та еолово-делювіальних відкладів (рис. 4.6.). 

За проведеним оверлейним аналізом ідентифіковано місцеположення 

зсувів у межах певного полігону зазначених векторних шарів та проведено 

статистичний обрахунок потрапляння зсувів у конкретний полігон за рахунок 

об‗єднання атрибутивних таблиць зсувів та зазначених шарів. Було побудовано 

растрову модель класифікації території за кількістю потрапляння зсувів до 

певних літологічних комплексів та стратиграфічних підрозділів. Виконано 

процедуру ранжування території за кількістю зсувів у межах кожного полігону. 

В результаті виділено чотири класи за процедурою рекласифікації отриманих 

даних (рис. 4.7.). 

 

Рис. 4.8. Растрова модель рекласифікації території м. Київ за кількістю 
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приналежності зсувів до певних літологічних комплексів 

 

Подібну операцію виконано для аналізу -генетичних типів четвертинних 

відкладів, в яких сформовані зсуви. Це дозволило встановити, що більша 

частина зсувів приурочена до лесовидних суглинків в межах слабопідвищених 

акумулятивно-денудаційних форм рельєфу. 

Застосування функції відстаней модуля Spatial Analyst підтвердило вагому 

роль розломних зон у формуванні зсувів та їх безпосередній зв‗язок з 

тектонічними процесами. Встановлено взаємозв‗язок зсувів та зон розломів, 

побудовано карту відстаней положення зсувів по відношенню до розломів. Ця 

карта стала основою для створення растрової моделі території полігону з 

ранжуванням зон, де відображено відстані до розломів (виділено три класи, що 

характеризують ці відстані (рис. 4.9.).  

 

Рис. 4.9. Растрова модель класифікації відстаней між зсувами та 

розломними зонами (м) 
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Було встановлено, що більша частина зсувів приурочена до головних 

розломів в межах м. Київ (Київський, Святошинський, Деснянський). Для 

з‘ясування впливу структурно-тектонічного фактору на утворення зсувів 

проведено детальні польові обстеження деструктивних зон та визначено 

пріоритетний вплив цього чинника в активізації водно-гравітаційних явищ.  

За допомогою картографічного моделювання, проведено комплексний 

аналіз чинників формування зсувних процесів. Засобами рекласифікації 

спеціалізованого модуля Spatial Analyst [44] здійснено ранжування кожного 

фактору за ступенем впливу на зсувоутворення та придатності виділених 

об‘єктів відповідно до створеної концепції оцінки території. Кожний об‘єкт 

(зсув) оцінено відносно відповідності заданим умовам.  

Класифікація об‗єктів кожного шару проведена із створенням однієї шкали 

для всіх класів (від 1 до 4), які характеризують вплив даного фактору на зсувну 

небезпеку. 

Всі охарактеризовані фактори комбіновано для створення загальної 

інтегральної прогнозної карти зсувної небезпеки (рис.4.10.), що враховує 

розглянуті чинники для кожного місця розташування та надає можливість 

одночасного врахування розглянутих факторів, отримання принципово нової 

просторової інформації та відповідної реалізації комплексної моделі 

зсувонебезпеки району. 

Отримані результати стосуються загального впливу геолого-

геоморфологічних факторів на формування зсувних явищ.  
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Рис. 4.10. Прогнозна інтегральна карта зсувонебезпеки Київського 

Придніпров‘я 

 

Висновки до розділу 4 

У межах Київського Придніпров‗я виконано регіональне прогнозування 

зсувних процесів з метою визначення ймовірності виникнення та інтенсивності 

їх розвитку, а також впливу на інфраструктурні об‗єкти різного призначення.  

Створено базу даних, що включає атрибутивні та картографічні дані щодо 

прогнозних чинників виникнення зсувонебезпеки. На основі поглибленого 

геологічного аналізу, структурно-морфометричних досліджень, ГІС-аналізу, 

статистичних методів обрахунку, систематизації фактичного матеріалу із 
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залученням натурних даних досліджено роль літологічного, стратиграфічного, 

структурно-тектонічного та геоморфологічного у формуванні різногенетичних 

гравітаційних геологічних процесів у межах даного регіону.  

Визначено інформативність чинників зсувоутворення через кількісні 

характеристики ступеня впливу кожного з них на формування зсувних 

процесів. Проведено ранжування кожного окремого фактору відповідно до 

створеної концепції оцінки зсувонебезпеки території.  

На основі статистичного аналізу визначено кількість потрапляння зсувів 

для кожного полігону, який показав, що більша частина зсувів приурочена до 

елювіальних та еолово-делювіальних відкладів. Оскільки одним із факторів 

формування водно-гравітаційних явищ є літолого-стратиграфічна складова 

породних комплексів, то для просторового аналізу існуючих зсувів здійснено 

векторизацію крупномасштабних геологічних карт території, що 

досліджувалась. Велика кількість зсувів приурочена до лесовидних 

акумулятивно-денудаційних форм рельєфу. Територіально переважну кількість 

зсувів приурочено до еолово-делювіальних та елювіальних відкладів лесової 

формації. Щодо стратиграфічної приуроченості, то більшість зсувів 

простежується у відкладах верхнього неоплейстоцену. Було встановлено, що 

більша частина зсувів приурочена до головних розломів в межах м. Київ 

(Київський, Святошинський, Деснянський). 

Всі охарактеризовані фактори комбіновано для створення загальної 

інтегральної прогнозної карти зсувної небезпеки. 
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РОЗДІЛ 5 

ЛОКАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗСУВНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

СЕРЕДЕНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я 

 

 

5.1. Аргументація вибору модельних об'єктів для моніторингу та 

локального прогнозування зсувної небезпеки 

 

У межах Середнього Придніпров‘я серед небезпечних геологічних 

процесів найбільший розвиток отримали зсувні процеси, що обумовлені 

різними геолого-геоморфологічними та гідрометеорологічними чинниками. В 

даному розділі висвітлено результати локального прогнозування активності 

зсувних процесів за допомогою геолого-геофізичних та дистанційних методів 

на окремих зсувних модельних ділянках.  

 

Рис. 5. 1. Карта прояву зсувних процесів в межах Середнього Придніпров‘я  
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Вибір модельних об‘єктів для оцінки зсувної небезпеки локального рівня 

базувався на особливостях режиму та динаміки зсувного процесу, його 

класифікаційних ознаках та геолого-геоморфологічних чинниках формування. 

(рис. 5. 1.): 

1. Модельні ділянки в межах Київського блоку:  

- озеро «Глинка» (Голосіївський район (аб.в.130м)) – є прикладом 

розвитку зсувного процесу в бортах будівельного кар‘єру. Активізація зсуву в 

межах даної ділянки обумовлена наявністю в розрізі двох горизонтів ґрунтових 

вод, через які кар‘єр заповнився водою, в основі якого залягають відклади 

мергелів київської світи. Основна частина розрізу складена піщаними 

відкладами харківської та полтавської світи;  

- Лиса гора (Голосіївський район (аб.в.156.6м) – є прикладом 

формування консеквентних зсувів по строкатих глинах неогену на схилах балок 

та ярів [49]; 

- Замкова гора (Подільський район (аб.в.169.1 м) – є прикладом 

утворення зсувів по червоно-бурих глинах [49]; 

- Батиєва гора (Солом‘янський район(аб.в. 176м) - вирізняється 

максимальними абсолютними відмітками та глибоким розчленуванням 

рельєфу. Консеквентні зсуви розвинуті переважно по червоно-бурих глинах; 

2. Модельні ділянки в межах Обухівського блоку: 

- Ржищів та Гребені (Кагарлицький район Київської області) – є 

прикладом складних зсувів каскадного типу. Основою для зсувів в межах 

верхньої частини схилів служать товщі бурих та строкатих глин, а в нижній 

частині схилу зміщення відбувається по глинистих алевритах обухівської світи 

або по мергелях київської світи палеогену. Також на формування зсувів в 

межах модельних ділянок впливають структурні особливості товщі мергелів. 

Головними чинниками виникнення гравітаційних процесів є стан 

геологічного середовища, зокрема літолого-стратиграфічні умови, 

гідрогеологічний режим, характер рельєфу, структурно-текстурні особливості 

гірських порід та форми їхнього залягання. До окремої категорії факторів 
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відносяться динамічні процеси, що змінюють стан схилів, зокрема ерозійні 

процеси, вивітрювання, тектонічний режим території, сейсмічність та 

техногенні навантаження на схили [157]. Комбінація та пріоритетність цих 

факторів визначають механізм та умови формування гравітаційних процесів. 

Для більшості досліджених зсувів м. Київ гідрометеорологічний чинник був 

одним із тригерних факторів зсувоутворення, що призвело до активізації 

численних зсувних процесів в 2013 році внаслідок випадіння значної кількості 

атмосферних опадів, що перевищила норму на 80-120%.(900мм), що 

спричинило надмірну зволоженість ґрунтових мас.  

Наразі досліджені зсувні процеси в межах модельних ділянок вважаються 

умовно стабілізованими завдяки виконанню протизсувних заходів у 2014 та 

2016 роках. Необхідність дослідження обраних модельних ділянок полягає в 

тому, що попри умовну стабілізацію схилів, зсуви становлять реальну загрозу 

функціонуванню інфраструктурних об‘єктів, зокрема:  

1) Зсув в межах озера Глинка продовжує загрожувати 

функціонуванню магістрального трубопроводу та житловому будинку по вул. 

Філатова [51]; 

2) Зсуви на схилах Лисої гори становлять реальну загрозу деформації 

залізничного полотна вздовж Столичного шосе [51];  

3)  Зсуви в межах Батиєвої та Замкової гори - у зоні ризику 

знаходяться житлові будинки. 

4) Зсуви в межах Ржищів та Гребені несуть загрозу інфраструктурних 

об‘єктам та житловому фонду. 

 

5.1.1. Модельні об’єкти в межах Київського блоку 

 

Зсувні процеси в межах модельних ділянок Київського блоку пов‘язані зі 

специфічними особливостями рельєфу території м. Київ (значне горизонтальне 

та вертикальне розчленування, різкі коливання базису ерозії та значна крутизна 

схилів) та станом геологічного середовища правобережжя м. Київ. Саме на цих 



116 

 

ділянках існує реальна загроза потенційної активізації зсувів та їх впливу на 

життєдіяльність міста. Найбільш небезпечними районами з точки зору розвитку 

зсувних процесів в м. Київ наразі є Подільський, Печерський, Солом‘янський та 

Голосіївський [54] (рис. 5. 2.).  

 

Рис. 5. 2. Модельні об‘єкти дослідження формування та активізації зсувів в 

м. Київ 

 

У стратиграфії району виділяються відклади палеогенової, неогенової та 

четвертинної систем (рис.5.3.). Наявність у розрізі мергелів київської світи, 

алевритів обухівської світи та пісків берекської та межигірської світ палеогену, 

пісків новопетрівської світи та строкатих глин неогену, неоген-

нижньочетвертинних бурих і червоно-бурих глин, а також суглинків 

лесоподібних четвертинного віку створює передумови для формування 

складних зсувів у неоднорідному середовищі багатоярусної будови. 

 

Рис. 5.3. Типовий геологічний розріз в межах Печерського та 
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Голосіївського районів м. Київ (фрагмент розрізу до карти ГДП – 200, аркуш 

М-36-ХІІІ [29]. 

 

Озеро Глинка (абсолютні відмітки 130 м), що локалізується в 

Голосіївському районі Києва (рис. 5. 4.), являє собою затоплений кар‘єр, в 

правому борту якого відслонюються відклади харківської серії, що 

представлені синьо-зеленими глинистими алевритами (обухівської світи), в 

яких формується слабоводний горизонт, та зеленими смугастими пісками з 

прошарками глин (межигірської світи) (рис. 5.3,а). Вище залягають сивашські 

піски, зміївські глини, та піщані алеврити берекської світи олігоцену. Ці 

утворення перекриті відкладами неогену, які представлені пісками кварцовими, 

алевритами і білими сипучими тонкозернистими пісками новопетрівської світи 

(міоцен) [29]. 

 

Рис. 5. 4. Динаміка розвитку зсувного процесу в межах озера Глинка з 2013 

р. по 2019 р. 

 

Наразі, попри умовну стабілізацію даної ділянки, зсувні процеси активно 

поширюються в напрямку вулиці Академіка Філатова та провулку Менделеєва, 

що створює загрозу функціонуванню трубопроводу та житловому будинку по 

вул. Філатова. У зв‘язку з цим дана модельна ділянка була обрана для 

проведення локального прогнозування зсувних процесів за допомогою 

комплексу геофізичних методів (електротомографія, метод самочинної 

поляризації, інфрачервона термографія та георадарні дослідження).  
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Зсуви на схилах Лисої гори (абсолютні відмітки 156,6 м), що 

характеризується подібним геологічним розрізом (рис.5.5.), мають переважно 

циркоподібну форму. Наявність тріщин і заколів в верхній частині схилу (рис. 

5. 6.) свідчить про можливість потенційної активізації зсувних процесів. 

Лесовидні суглинки в верхній частині схилу продовжують руйнуватися на 

більш дрібні блоки і зміщуватись вниз по схилу (рис. 5. 6г). Фіксуються нові 

тріщини заколу (рис. 5. 6.д). Стінка відриву зсуву продовжує осипатись і 

змінює свою геометрію.  

 

Рис. 5.5.Типовий розріз в межах Печерського та Голосіївського районів 

(фрагмент розрізу до карти ГДП – 200, аркуш М-36-ХІІІ [29]. 

 

 

Рис. 5. 6. а) динаміка розвитку зсувного процесу з 2012 по 2019 рр.; 
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б) активізація зсуву 2013р. в) фото зсуву 2019р; г). зафіксовані нові зміщення в 

межах зсувного тіла 2020 р.; д) тріщина відриву [51] 

 

5.1.1.1. Локальне прогнозування зсувної небезпеки на основі 

термографічних досліджень в межах Київського блоку 

 

Ділянка озера «Глинка». Низькотемпературні аномалії вказують на зони 

зволоження ґрунту у верхній частині профілю і добре корелюють з падінням 

електричного опору. «Гарячі» теплові аномалії вказують на те, що зони 

тріщинуватості виглядають як невеликі тріщини в межах 11 - 14 пікетів та 25 - 

28 пікетів профілю ERT4 (рис. 5. 7.). В зоні між 24 - 32 пікетами, виділяються 

найбільш високі теплові аномалії, що, ймовірно, пов'язані із просочуванням 

води через тріщини у верхній частині ділянки досліджень. Важливо зазначити, 

що метод інфрачервоної термографії добре корелюється з методами 

електротомографії та самочинної поляризації і демонструє досить високий 

потенціал цього комплексного підходу для оцінки прогнозу зсувонебезпеки. 

 

Рис. 5. 7. Термограма, виконана по профілю вздовж стінки відриву зсуву 

(модельний об‘єкт «Глинка», м Київ [51]) 

 

Ділянка Лисої гори. На термограмах (Рис. 5. 8.а) фіксуються «гарячі» 

теплові аномалії, що приурочені до лінії відриву зсувного тіла. 

Низькотемпературні аномалії, що позначені більш холодними кольорами, 

вказують на зміщені лесовидні суглинки.  
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Рис. 5. 8. Термограми, виконані на двох ділянках Лисої гори: а) 

термограми стінки відриву зсуву на ділянці 2 Лисої гори (50°23'40'' Пн 

30°33'19'' Сх); б) термограма профілю 1, виконаного в верхній частині зсуву 

(50°23'46''Пн  30°33'24''Сх) (перпендикулярно до стінки відриву [51]). 

 

 

5.1.2. Модельні об’єкти в межах Обухівського блоку 

 

Для проведення електротомографічних досліджень в межах Обухівського 

блоку були вибрані модельні ділянки Гребені та Ржищів в межах 

Кагарлицького району Київської області ( рис. 5.9.). Вони характеризуються 

утворенням складних зсувів складної будови. В межах ділянки Ржищів 

порушується стратиграфічна послідовність товщ міоцен-пліоценових відкладів 

(бурих і строкатих глин), а також місцями олігоценових піщаних відкладів 

берекської та межигірської світ, що зумовлено впливом тектонічних рухів в 

палеоген-неогеновий час. Гравітаційні процеси в межах цих ділянок періодично 

активізуються у вигляді повторних структурних зсувів каскадного типу, що 

активно розвиваються в корінних породах берегового схилу Канівського 

водосховища, великих та малих приток р. Дніпро, та на схилах балок і ярів. 

Дані ділянки відносяться до різних зсувних зон, які були виділені 

О.Беспаловою [12].  
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Рис. 5.9. Геологічна будова дочетвертинного покриву території Середнього 

Придніпров‘я (фрагмент карти дочетвертинних відкладів Держгеолкарти-200 

аркуша М-36-ХІІІ) [29] 

 

Ділянка Гребені відноситься до першої зони структурних зсувів 

(рис. 5. 10). В геологічній будові схилу беруть участь лесові суглинки та 

моренні відклади середньонеоплейстоценового віку. Для цієї зони характерні 

глибокі структурні зсуви, зміщення відбувається по бурих глина 

верхньоміоценовими. Абсолютні відмітки складають 179 – 130 м. Крутизна 

схилів в межах даної ділянки коливається від 60° до 80° - в верхній частині, та 

20°-30° – в нижній. Зсуви розвинуті на схилах ярів та на береговому схилі 

водосховища. [12]. 

 

Рис. 5. 10. Структурні зсуви в межах ділянки Гребені 
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Розвиток зсувів тісно пов'язаний із режимом підземних вод водоносного 

горизонту в пісках межигірської світи палеогену, інтенсивністю обводнення 

берегового схилу поверхневими водами та атмосферними опадами. Система 

зсувів на ділянці Гребені має складний характер [12]. Тут сформовано систему 

зсувів комбінованої будови каскадного типу. У нижній частині схилу 

спостерігається яскраво виражені стінки відриву із ознаками дренування 

ґрунтових вод (рис. 5. 11.). У системі зсувів, що формуються у результаті 

зсування лесових товщ по мергелях київської світи та алевритах обухівської 

світи палеогену, чітко виділяються головні та значна частина накладених 

підпорядкованих зсувів, вторинне зміщення яких обумовлене різним ступенем 

обводненості кожної ділянки схилу. 

 

Рис. 5. 11. Стінки відриву в нижній частині схилу на ділянці Гребені 

 

Ділянка Ржищів (абсолютні відмітки зони 146 – 124 м.) відноситься до 

третьої зони пластичних зміщень, яка представляє собою зону транспортування 

зсувних накопичень лесових суглинків та моренних відкладів вниз по схилу 

[12]. Активізацію структурних зсувів, що зосереджені у верхній частині схилу, 

пов‘язують з яружною ерозією. Саме ерозійний розмив лесової товщі 

призводить до утворення промоїн ( рис. 5. 12. г), а після досягнення ними 
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обводнених флювіогляціальних відкладів, що залягають в нижче лесової товщі, 

розпочинається дренування першого від поверхні водоносного горизонту [146] 

(рис.5. 12. г).  

 

Рис. 5. 12. Морфологія схилу в межах ділянки Ржищів 

 

Морфологія схилу має складну будову, внаслідок постійної активізації 

зсувних процесів, що призводить до утворення зсувних терас, тріщин, пагорбів 

та вимоїн різного масштабу (рис. 5. 12. в, г, д) [146]. Наявні зсувні тераси мають 

горбистий мікрорельєф і нахилені в напрямку корінного берега. Підніжжя 

схилу представлено товщею мергелів, видима потужність яких на даній ділянці 

змінюється від 2 до 4 м (рис. 5. 12. а, б). Постійне підмивання схилу призводить 

до крихкого руйнування товщі мергелів (рис. 5. 12. а, б). Зміщення 

відбуваються по чисельних поверхнях ковзання. Потенційна активізація зсувів 

в межах ділянки Ржищів несе реальну небезпеку для об‘єктів приватного 

сектору, та інфраструктурним об‘єктам, що знаходяться в межах зсувної зони 

(Геріатричного центру) [146]. 
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а)                                                                                    б) 

Рис 5. 13. Структурні порушення товщі мергелів, Київської світи (P2kv) 

 

 

5.2. Локальне прогнозування зсувної небезпеки на основі застосування 

геофізичних методів (метод самочинної поляризації, електротомографія, 

георадарні дослідження) 

 

Електротомографічні дослідження були виконані в межах модельних 

ділянок: Глинка, Гребені, Ржищів. При проведенні робіт було використано 

багатоелектродну одноканальну установку «ELIZA-1» (установка 

Шлюмберже), за допомогою якої проводиться серія послідовних вимірів при 

зміні комбінацій електродів у приймальній та живильній лініях [121]. Довжина 

всіх профілів електротомографії становила 64 м., віддаленість між пікетами – 

1м, при глибинності досліджень 15 м.  

 Для ділянки Глинка було виконано псевдо-3D-зйомка, що передбачала 

зйомку паралельних 2D профілів та їх подальшу 3D-інверсію, яка була 

виконана по методу Оккама (smoothness-constrained) [182, 162, 166] для 

отримання зглаженого розподілу параметрів в програмі ZondRez3D. В роботах 

Dahlin та Loke [133, 134] наведено методику 3D моделювання, за якою можна 
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ефективно виявляти неоднорідності по всьому масиву даних. В результаті 

застосування даної методики було відмічено, що 3D-інверсія представляє 

покращені результати в плані розрізненості та контрастності, та не втрачає 

інформативності у порівнянні із 2D-варіантом. Інтерпретація отриманих даних 

електротомографії проводилась в рамках побудови двомірних та трьохмірних 

моделей: 

- 2D моделі у вигляді псевдо- та геолеоектричних розрізів по 

профілях (ZondRez2D, Res2Dinv [164, 165]); 

- візуалізація 3D моделей в результаті інверсії (ZondRez3D).  

В програмах RES2DINV та ZONDRES2D реалізовані різні можливості 

щодо налаштування параметрів обрахунку інверсії методом найменших 

квадратів (МНК), за допомогою якого є можливість мінімізувати суму квадратів 

різниці між виміряними та теоретичними значеннями питомого електричного 

опору [164, 165].  

Для усунення недоліків, що виникають при інверсії методом МНК, в 

програмі RES2DINV застосовуються додаткові опції: швидкий метод 

розрахунку матриці Якобі, метод згладження моделі опорів, комбінований 

метод  та блоковий метод. В ZONDRES2D реалізовані такі алгоритми інверсії 

як метод згладженої інверсії; метод Оккама, в результаті використання якого 

отримується найбільш згладжений розподіл параметрів; метод Марквардта, що 

дозволяє при незначній кількості параметрів розрізу, отримати контрастну 

модель середовища. Середньоквадратична похибка RMS (Abs) інверсії для 

побудованих геоелектричних розрізів в середньому складала до 5%, що є 

припустимим для даних досліджень [165]. 

В класичному методі інверсії лежить алгоритм методу найменших 

квадратів (МНК), що заснований на методі оптимізації smoothness-constrained 

[164]: 

(J
T
J + uF)d = J

T
g (1) 

де F = fxfx
T
 + fzfz

T 
, fx – фільтр горизонтального зглаження, fz – фільтр 

вертикального зглаження, J- матриця похідних, u – показник затухання, d – 
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вектор нарощування параметрів моделі, g – вектор неув‘язок. 

Алгоритм найменших квадратів, що використовується в рівнянні (1) 

застосовує ‗a smoothness constraint‘ поправки моделі лише вектора d, а не 

безпосередньо до моделі опорів. У більшості випадків він дає модель з 

прийнятно гладкими змінами питомого опору. Для покращення результатів слід 

застосовувати згладжену інверсію Оккама і для моделі питомого опору, тоді 

рівняння (1) матиме вигляд [164, 184]: 

(J
T
J + uF)d = J

T
g - uFr (2) 

де r – вектор, що містить логарифми питомого опору моделі.  

Побудова 3D моделей досліджуваних модельних ділянок дала можливість 

прослідкувати зміну значень питомого електричного опору в трьох перерізах 

XZ, XY та YZ (рис. 5.14). 

 

Рис. 5.14. Зміна питомого електричного опору 3D моделі в XZ, XY та YZ 

перерізах. 

 

5.2. 1. Модельний об’єкт «Глинка» 

В межах модельної ділянки було виконано комплекс геофізичних 

(електротомографія, метод самочинної поляризації, георадарний метод) та 
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дистанційних методів досліджень (термографічна зйомка) [151] (рис. 5.15). 

 

Рис 5. 15. Схема розташування профілів: електротомографії (ERT), 

інфрачервоної термографії (IT), георадарних досліджень (GPR) в межах 

зсувонебезпечного схилу (модельний об‘єкт «Глинка», м Київ) 

 

Електротомографія. Було проведено чотири профілі електротомографії 

(ЕRТ1, ERT2, ERT3, ERT4) вздовж простягання товщ порід, паралельно стінці 

відриву зсуву (рис. 5.16. а). 

Довжина кожного профілю становила 64 м, віддаленість між пікетами 

становила 1 м. Це дозволило виокремити окремі структури в межах зсувної 

ділянки, в тому числі «похований» зсув у верхній центральній частині розрізу, 

який пізніше був засипаний будівельними різноуламковими матеріалами 

(відмічається на геоелектричному розрізі підвищеними значеннями питомого 

електричного опору) (рис. 5.16.б).  

Для обробки та інтерпретації даних ЕRТ використовувався пакет програм 

ZondRes2d [135]. Було побудовано геоелектричні розрізи, з високою 

диференціацією питомого електричного опору (ρп)– від одиниць до кількох 

сотень Ом*м за винятком насипних (техногенних) ґрунтів, де за рахунок 

уламків будівельних матеріалів ρп досягав тисяч Ом*м. У зв‘язку з тим, що 

досліджуваний геологічний розріз представлений осадовими породами, їх 

питомий електричний опір обумовлений, в основному, гідрогеологічними 
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умовами. Породи, які залягають в верхній частині геоелектричного розрізу, 

вище рівня ґрунтових вод, характеризуються максимальними значеннями ρп, 

вище 100 Ом·м (рис. 5.16. б). До них відносяться грунтово-рослинний шар, 

насипні (техногенні) ґрунти, суглинки делювіальні, сухі леси і лесовидні 

суглинки. Опір порід, які залягають нижче рівня ґрунтових вод, становить 

перші десятки Ом·м. Питомий електричний опір коливається в межах від 6 – 22 

Ом*м (для проникних відкладів), до 250 – 480 Ом*м (для непроникних 

відкладів) (рис. 5.14. б). В приповерхневій частині геоелектричного розрізу 

локальними пониженими значеннями ρп виділяються нові тріщини заколів та 

структурні порушення [151]. 

 

Рис. 5. 16. Розташування профілів електротомографії (а) та отримані 

геоелектричні розрізи (б) в межах зсувонебезпечного схилу (модельний об‘єкт 

«Глинка», м Київ) 

 

В результаті співставлення літологічного складу порід з геоелектричним 

розрізом, можна зробити висновок, що концентруватись лише на розподіл 

питомого електричного опору порід, провести детальний розподіл осадової 

товщі за літологічним складом проблематично. Це обумовлюється тим, що на 
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величину ρп впливає не лише склад осадових порід, а й велика кількість 

факторів різної природи: пористість та тріщинуватість, вологість, мінералізація 

підземних вод, структури і текстури порід. Проаналізувавши геологічну та 

інженерно-геологічну інформацію, можливо стверджувати, що на 

геоелектричному розрізі, пониженими значеннями питомого електричного 

опору добре виділяються зони тріщинуватості та нові тріщини заколів, а 

збільшення зернистості пісків відмічається підвищеними значеннями ρп. Значно 

менший ρп порід, що залягають нижче рівня ґрунтових вод, у порівнянні з 

питомим опором порід, що розташовані вище рівня ґрунтових вод, 

обумовлений збільшенням водонасиченості порового простору. Найбільш різка 

зміна властивостей такого роду відмічається в крупнозернистих пісках та у 

товщах з активним розвитком тріщинуватості та структурних порушень. Так, 

високі значення ρп сухих пісків в умовах повного вологонасичення стрімко 

спадають до десятків, а при сильно мінералізованих водах і до одиниць 

омметрів. Відсутність залежностей подібного роду в глинах обумовлена 

високим (20-40 % і більше) вмістом в них міцно і рихлозв‘язаної води. 

На рис 5. 17. а. показані результати вимірювання методом самочинної 

поляризації. На кривій SP виділяються три локальні негативні аномалії, які 

вказують на пониження значень вимірюваного потенціалу. Це свідчить про 

наявність зони поверхневої інфільтрації води. Положення цих аномалій добре 

корелює із пониженням значень електричного опору, виміряного в цій зоні 

(рис. 5. 17. в.). Спостерігається падіння величини електричного опору, яке 

спричинене збільшенням вмісту води в зоні інфільтрації. Позитивна аномалія 

SP вказує на високу водонасиченість в зсувному тілі. Чим більша вологість 

ґрунтів в зонах тріщин відриву і проникнення вологи безпосередньо в тіло 

зсуву, тим більш чіткіше ці зони проявляються на геоелектричному розрізі (рис. 

5. 17. в.) [151] 
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Рис. 5. 17. а) Графік розподілу кривої самопотенціалу, б) термограми, в) 

частина геоелектричного розрізу по профілю ERT4 (з 1 по 36 пікет) в межах 

зсувонебезпечного схилу (модельний об‘єкт «Глинка», м Київ) 

 

Поєднання даних методів самочинної поляризації, інфрачервоної 

томографії та електротомографії на території озера Глинка дозволило 

розподілити літостратиграфічні одиниці, зони зміщень та місця з високим 

водонасиченням. Георадарні дослідження. На профілі 1 (рис. 5.18) добре 

виділяється шарувата товща рихлих відкладів до глибини 1-1.5 метра, що 

залягає горизонтально і представлена четвертинними утвореннями. При цьому 

в лініях синфазності спостерігаються перериви та зміщення, що є свідченням 

ослабленості товщі. На профілі 2 виявлено ослаблені зони за рахунок 

інфільтрації підземних вод, що на радарограмі виділяється перевідбиванням 

ліній синфазності. Також на обох профілях в нижній частині виділяються 

аномалії, що можуть бути свідченням обводненості товщі, що також 

простежується на геоелектричних розрізах (рис. 5.16, рис. 5.17) [151]. 
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Рис. 5. 18. Георадарні профілі 1(зліва) та 2(справа) в межах 

зсувонебезпечного схилу (модельний об‘єкт «Глинка», м Київ) [151]. 

 

З метою простеження зміни характеру аномалій та розподілу значень ρп в 

межах виявлених ослаблених зон та зон обводненості на досліджуваній ділянці, 

була побудована 3D модель. На ній чітко простежується похований зсув в 

центральній частині моделі (400 – 500 Ом*м), який був засипаний будівельним 

брухтом (максимальні значення ρп >1000 Ом*м). Також видно як по тріщинах, 

що знаходяться у верхній частині схилу (у вигляді тонких витягнутих 

негативних аномалій 32-40Ом*м) дренується вода, що призводить до 

надмірного зволоження товщі піщаних відкладів, і в залежності від 

інтенсивності водонасичення товщі, значення ρп понижуються до 10 Ом*м (рис. 

5.19.). Через наявність водотривкого горизонту, представленого глинистими 

відкладами обухівської світи у центральній нижній частині розрізу, 

формуються лінзовидні перезволожені ділянки (рис. 5.17а). Протяжні витягнуті 

позитивні аномалії у верхній частині моделі, які оконтурюють зону з 

пониженими значеннями ρп, можуть служити контуром для ослабленої ділянки 

зсувного тіла (рис. 5.19 в, г). 
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Рис. 5.19. 3D моделі та розподіл значень питомого опору в межах 

зсувонебезпечного схилу (модельний об‘єкт «Глинка», м Київ): 

а) в межах 3-го профілю; б) в межах 1-го профілю; в) візуалізація 3D з 

ізоповерхнями високих, середніх та низьких значень питомого електричного 

опору. 

 

5. 2. 2. Модельний об’єкт «Гребені» 

В межах ділянки Гребені було виконано електротомографічні дослідження 

по профілю, що проходив вхрест простягання порід схилу, з метою виявлення 

нових можливих тріщин заколу та зон водонасичення. Було побудовано 

геоелектричний розріз, на якому добре виділяється шарувата структура 

геологічного середовища, яка ускладнена локальними геоелектричними 

неоднорідностями, простежується зниження значень питомого електричного 

опору вниз із формуванням двох локальних аномалій із мінімальними 

значеннями ρп – 4 – 18 Ом*м, що вказує на підвищення вологості порід і 

збільшення вмісту глинистих мінералів (рис. 5. 20.). Понижені значення ρп 

вказують на значне підвищення вологості, що значно зменшує стійкість схилу і 
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може спровокувати нові прояви зсувних процесів в інтервалі прояву лінз. На 

геоелектричному розрізі також добре простежуються тіла двох систем зсувів 

комбінованої будови каскадного типу, що відділяються деструктивними 

порушеннями (в межах 33-34, 36-37 пікетів). Перша система зсувів 

локалізується в межах 4 і 28 пікетів, причому фіксуються канали інфільтрації 

води від розлому по системі тріщин і утворення перезволоженої ділянки у 

формі лінзи (в межах 16 і 26 пікетів на глибині 5-10 м) (рис. 5. 20.), яка 

характеризується пониженням ρп до 6-9 Ом*м. Друга система зсувів 

локалізується (в межах 34 - 56 пікетів) (рис. 5. 20.). Також спостерігається 

перезволожена ділянка (2-12 Ом*м в межах 44 – 50 пікетів), яка дренується 

першим від поверхні водоносним горизонтом, а також водними потоками по 

тріщинах (рис. 5. 20.) [155].  

 

Рис. 5. 20. Розподіл питомого електричного опору по профілю 

електротомографії на модельному об‘єкті «Гребені» (50°00'56''Пн  30°59'31''Сх) 

 

5. 2. 3. Модельний об’єкт «Ржищів» 

 В межах ділянки Ржищів було виконано три профілі електротомографії 

(два повздовжні профілі (№1 і №2) і один поперечний (№3)).  

Профіль № 1. (49°59'45'' Пн  31°01'49'' Сх)було проведено вздовж стінки 

відриву активного зсуву (рис. 5.12. в). Абсолютні відмітки висот становлять 137 

– 143 м. На геоелектричному розрізі даної ділянки добре виділяються два 

локальні підняття в лівій (від 8 по 32 ПК) та правій частині (від 34 по 57 ПК) 

профілю, у вигляді двох аномалій підвищених значень ρп 150 – 400 Ом*м і 100- 

275 Ом*м відповідно (рис. 5. 21.). Ці аномалії різняться за своїм характером 

так, що в центральній аномалії значення ρп зростають від периферії до центру, а 

у правій - навпаки. Це вказує на різний літологічний склад і ступінь зволоження 
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порід. В межах ПК 32 виділяється деструктивне порушення, в околі якого 

відбувається інфільтрація води по системі тріщин, що призводить до утворення 

перезволожених ділянок у формі лінз до глибини 2.5 м (від 4 до 25 Ом*м) 

Найбільш виразні зміни ρп, пов‘язані з елементами зсуву, приурочені до 

локальних низькоомних субвертикальних зон, що відповідають 

приповерхневим частинам тріщин відриву [155]. 

 

Рис. 5. 21. Розподіл питомого електричного опору по профілю №1 

електротомографії на модельному об‘єкті Ржищів (Геріатричний центр) 

 

Профіль № 2. (49°59'48'' Пн  31°01'46'' Сх) було проведено вздовж стінки 

відриву, що знаходиться на віддалі 8 метрів лівіше вниз по схилу від профілю 

№1. (рис. 5.12. г). Абсолютні відмітки висот профілю локалізуються в межах - 

(138-142 м). Дану ділянку було обрано як тестову з метою виділення 

ослаблених зон та зон підвищеної обводненості, а також з метою простеження 

того, як в електричному полі будуть виділятись ерозійні розмиви лесової товщі 

у вигляді промоїн. На геоелектричному розрізі добре простежується горизонт 

обводнених флювіогляціальних відкладів (31-62 пк), ρп якого в залежності від 

ступеню обводненості коливається від 1 до 24 Ом*м. В лівій частині розрізу 

простежується потужна товща пісків (0-30 пк), ρп якої коливається від 140 до 
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480 Ом*м (рис. 5. 22). 3D модель зображено на рис. 5.23. Найбільш контрастні 

зміни ρп, пов‘язані із елементами зсувних тіл (пк -15 та пк 20-25), що 

характеризуються пониженням ρп до 60 – 32 Ом*м. А також із зоною 

підвищеної обводненості (пк 31-62). 

 

Рис. 5. 22. Розподіл питомого електричного опору по профілю №2 

електротомографії на модельному об‘єкті Ржищів (Геріатричний центр) 

 

 

Рис. 5. 23. 3D модель в межах профілю №2  
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Профіль №3. (49°59'44'' Пн  31°01'50'' Сх) Абсолютні відмітки висот 

становлять - (152-160 м). В приповерхневій частині геоелектричного розрізу 

добре виділяються тріщини відриву в межах 2-3, 11-12, 13-14, 18-19, 29-30, 36-

38, 44-45 пікетів, які відображаються локальними аномаліями понижених 

значень ρп, значення яких коливаються від 40 до 90 Ом*м (рис. 5.24.). Також в 

електричному полі можна виділити 2 зсувні об‘єкти, які відділені один від 

одного зоною із підвищеними значеннями ρп (300-700 Ом*м): перше тіло в 

межах - ( 2- 24 пк), друге тіло – (36-54 пк), які відображаються у вигляді 

витягнутих негативних аномалій (20 -100 Ом*м). «Негативний» знак даних 

аномалій вказує на обводненість зсувних тіл, що дренуються по тріщинах, які 

знаходяться у верхній частині схилу. Підвищеними значеннями ρп, який 

коливається в межах 1700 – 3000 Ом* м виділяється товща мергелів, що 

знаходиться в нижній частині досліджуваного схилу. 

 

Рис. 5. 24. Розподіл питомого електричного опору по профілю №3 

електротомографії на ділянці Ржищів (Геріатричний центр) 
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На 3D моделі (рис. 5.25.) добре відслідковується каскадна будова зсуву, в 

межах якої досить чітко можна виділити два зсувні тіла, що характеризуються 

пониженими значеннями ρп (20-100 м*м). В верхній частині розрізу 

спостерігаються численні локальні пониження ρп до 22 Ом*м, що обумовлені 

наявністю тріщин відриву. А також чітко простежується поверхня ковзання, яка 

характеризується пониженими значеннями ρп (160 Ом*м). 

 

Рис. 5. 25. 3D модель в межах профілю №3  

 

5.3. Локальне прогнозування зсувної небезпеки на основі 

математичного моделювання та застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення 

 

Активізація зсувів на схилах правого берега р. Дніпро обумовлена 

наявністю в геологічній будові розрізу глинистих порід, що виступають 

основними деформуючими горизонтами: 

- мергелі київської світи палеогену; 

- глинисті алеврити обухівської світи палеогену; 

- строкаті глини неогену; 

- червоно-бурі глини неоген-нижньочетвертинного віку. 

Фізико-механічні властивості основних ОДГ були визначені О.М. 

Беспаловою, шляхом досліджень мікроструктурних контактів за методикою 

В.І. Осіпова, яка дозволила перейти від мікроструктур та типів структурних 
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зв‘язків до їх міцнісних та деформаційних характеристик [12]. Підтверджено, 

що міцнісні показники строкатих глин неогену дещо менші, ніж у бурих глин за 

рахунок наявності в них високого вмісту монтморилоніту, що обумовлює їх 

значне стискання та значну здатність до зсувних деформацій. Міцнісні 

показники мергелів київської світи вищі, ніж у глинистих відкладів обухівської 

світи, тому зміщення в товщі мергелів відбуваються по тріщинах і призводять 

до утворення структурних зсувів ковзання, для глинистих відкладів характерні 

пластичні зсуви [12].  

В програмному модулі Slope/w програмного пакету GeoStudio2020 було 

досліджено оцінку впливу крутизни на коефіцієнт стійкості схилу (Кст) за 

допомогою методу граничної рівноваги Моргенштерна-Прайса (рис.5.26.). При 

побудові низки моделей змінними параметрами були крутизна схилу (0-80°) та 

зчеплення (10, 18, 24 КПа), а величини кута внутрішнього тертя (19°) та 

щільності порід (17,46 kN/m
3) залишались незмінними.  

 

 

Рис. 5.26. Моделі зсувних схилів та аналіз їх стійкості Кст (залежно від 

крутизни схилу), побудовано із застосуванням програмного забезпечення 

Slope/w. 
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Згідно нормативних документів, виділяються такі діапазони значень 

стійкості схилу: 

1) <1.0 – нестійкий схил; 

2) 1,0 – 1,2 – в стані граничної рівноваги; 

3) 1,2 – 1,5 – потенційно зсувонебезпечний; 

4) >1,5 – стійкий схил. 

Результати показали, що при статичній величині зчеплення (10 КПа), 

критичною для Кст є крутизна схилу більше 70°, а при крутизні (10-30°) – схил 

вважається стійкий, оскільки Кст>1.5. В стані граничної рівноваги знаходиться 

схил із крутизною 40°. При величині зчеплення (18 КПа), в стані граничної 

рівноваги знаходяться схили з крутизною (50-60°), потенційно зсувонебезпечні 

схили (70-80°), стійкі – (10-30°). При величині зчеплення (24 КПа), в стані 

граничної рівноваги знаходяться схили (80°), потенційно зсувонебезпечні - (60-

70°), стійкі – (10-50°). Тобто, схил вважається стійким при величині зчеплення 

більше 18 КПа та крутизні більше 40°. 

Таблиця 1. Зміна показника Кст в залежності від зміни величин зчеплення 

та крутизни схилу. 

Крутизна схилу, град Коефіцієнт стійкості схилу Зчеплення, КПа 

10-30° >2 

10 40-60° >1 

70-80° <1 

10-40° >2 

18 50-60° >1.5 

70-80° <1.2 

10-30° >3 

24 40-70° >2 

80° <1.2 

 

Батиєва гора. Побудовано геомеханічну модель із вхідними параметрами, 

що представлені в таблиці 2. В результаті визначено коефіцієнт стійкості 

схилу1.395 (за методом Моргенштерна-Прайса), що свідчить про те, що даний 
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схил є потенційно зсувонебезпечним при заданих параметрах (рис.5.27). 

Таблиця 2. Вхідні параметри моделі для ділянки Батиєва гора 

 Крутизна схилу 30° 

Назва горизонту Зчеплення 

С, кПа  
Кут внутрішнього тертя, φ 
град  

Щільність, 
(kN/m

3
)  

Строкаті глини 12,5 17 25,9 

Суглинок лесовидний 18 19 17,46 

 

 

Рис. 5. 27. Геомеханічна модель ділянки Батиєва гора. 

 

В таблиці 3 представлено результати моделювання різними методами. 

Таблиця 3. Порівняння результатів розрахунку різними методами 

граничної рівноваги (ділянка - Батиєва гора) 

Назва методу Коефіцієнт стійкості схилу, Кст 

Моргенштерна-Прайса 1,395 

Спенсера 1,395 

Бішопа 1,399 

Янбу 1,300 

Сарма 1,395 

 

Лиса гора. Зсуви в межах даної ділянки розвиваються по поверхні 

червоно-бурих глин, а потужність товщі лесової формації є невитриманою. 

Тому було промодельовано 2 ситуації (рис.5.28 та рис 5.29.), в яких 

змінювалась потужність товщі лесової формації. Фізико-механічні властивості 

порід наведено в таблиці 3. При цьому чим більшою є потужність цієї товщі, 
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тим значення стійкості схилу є нижчими (рис. 5.26). Для лесової товщі схил є 

потенційно зсувонебезпечним, а при збільшенні її потужності схил 

наближається до стану граничної рівноваги (Кст=1.154). Для оцінки вірогідності 

моделювання проводилось різними методами Моргенштерна-Прайса, Янбу та 

Сарма, що ґрунтуються на рівновазі сил та моментів, показали однакові 

результати (таблиця 4). 

 

Таблиця 3. Вхідні параметри моделі для ділянки (Лиса гора) 

Назва горизонту Зчеплення 

С, кПа  
Кут внутрішнього тертя, φ 
град  

Щільність, 
(kN/m3)  

Суглинок лесовидний 18 19 17,46 

Червоно-бурі глини 10 17 26,38 

 

 

Рис. 5. 28. Геомеханічна модель ділянки Лиса гора 

 

Таблиця 4. Порівняння результатів розрахунку стійкості схилу різними 

методами граничної рівноваги (Лиса гора) 

Назва методу Коефіцієнт стійкості схилу, Кст 

Моргенштерна-Прайса 1,319 

Спенсера 1,319 

Бішопа 1,322 

Янбу 1,233 

Сарма 1,319 
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Рис. 5. 29. Геомеханічна модель ділянки Лиса гора (з потужною лесовою 

товщею). 

Таблиця 5. Порівняння результатів розрахунку різними методами 

граничної рівноваги (Лиса гора) 

Назва методу Коефіцієнт стійкості схилу, Кст 

Моргенштерна-Прайса 1,154 

Спенсера 1,154 

Бішопа 1,157 

Янбу 1,075 

Сарма 1,152 

 

Ржищів. Для даної ділянки притаманне формування зсувів каскадного 

типу. В нижній частині схилу зсуви розвиваються по мергелях київської світи. 

Фізико-механічні властивості мергелів змінюються в залежності від 

інтенсивності їх тріщинуватості, чим більш тріщинуваті мергелі, тим зчеплення 

та кут внутрішнього тертя менший (табл. 6 та 7). Фізико-механічні мергелів 

визначались в програмі RockLab. У випадку нетріщинуватих мергелів, 

коефіцієнт стійкості становить 2.556 (рис. 5.30.), а у випадку наявності в розрізі 

товщі тріщинуватих мергелів, на якій залягають піски харківської світи, – 

зменшується до 1.722 (рис.5.31.).  

 

Таблиця 6. Вхідні параметри моделі для ділянки (Ржищів)  

Назва горизонту Зчеплення 

С, кПа  
Кут внутрішнього 
тертя, φ град  

Щільність, 
(kN/m3)  

Суглинок лесовидний 18 19 17,46 
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Нетріщинуватий 
мергель київської світи 

82 21 18,04 

 

Таблиця 7. Вхідні параметри моделі для ділянки Ржищів(тріщинуваті 

мергелі в основі схилу) 

Назва горизонту Зчеплення 

С, кПа  
Кут внутрішнього 
тертя, φ град  

Щільність, 
(kN/m3)  

Суглинок лесовидний 18 19 17,46 

Піски харківської світи 1 30 16,48 

Мергель київської світи 82 21 18,04 

 

 

 

Рис. 5.30. Геомеханічна модель ділянки Ржищів (нетріщинуваті мергелі в 

основі). 

 

 

Рис. 5.31. Геомеханічна модель ділянки Ржищів (тріщинуваті мергелі в 

основі). 
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У верхній частині схилу зміщення відбуваються по глинах обухівської 

світи. При вхідних параметрах для товщі глин (зчеплення - 24КПа, кут 

внутрішнього тертя – 22°, щільність – 18.73 kN/m
3), для відкладів лесової товщі 

(зчеплення - 22КПа, кут внутрішнього тертя – 22°, щільність – 15.69 kN/m
3
) 

коефіцієнт стійкості становить – 1.572.  

В результаті досліджень в межах різних модельних ділянок, було 

зафіксовано, що при пониженні значень величин зчеплення та кута 

внутрішнього тертя - стійкість схилу зменшується.  

Результати розрахунків стійкості схилів в межах модельних ділянок 

показали, що потенційно зсувонебезпечними є схили об‘єктів «Лиса гора», 

«Батиєва гора» та «Ржищів», для якого притаманне формування зсувів 

каскадного типу. Потенційно зсувонебезпечними в межах даного об‘єкту є 

схили, в основі яких залягають тріщинуваті мергелі київської світи еоцену. У 

випадку, коли в основі залягає товща нетріщинуватих мергелів, схил 

вважається стійким (Кст>1,5). В стані граничної рівноваги перебувають схили в 

межах модельної ділянки Глинка. Тому, будь-яке додаткове навантаження або 

дія динамічних факторів може призвести до зсувних процесів. У зв‘язку з цим 

необхідно здійснювати контроль за потенційно зсувонебезпечними об‘єктами, 

включаючи заходи, що передбачені державними будівельними нормами 

України щодо захисту від небезпечних геологічних процесів [21, 97]:  

1. Проведення системного моніторингу за станом схилів та будинків і 

споруд в межах схилів.  

2. Спостереження за пружно-деформованим станом конструкцій будинків 

та споруд.  

3. Спостереження за динамікою зсувних зміщень по горизонталі на рівнях 

поверхонь ковзання на зсувних схилах за допомогою глибинних реперів.  

4. Спостереження за рівнем і хімічним складом ґрунтових вод. 

Виконання вищенаведених заходів є необхідним для отримання 

інформації, яка необхідна для адекватного визначення стійкості схилів та 
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розробки подальших превентивних заходів, які можуть включати наступні 

рекомендації щодо їх проведення: 

1. Встановити і посилити природні упори сповзаючих зсувних мас, що 

включають укріплення і облаштування підпірних стінок та огороджень.  

2. Відрегулювати водний режим ґрунтових мас, що включає осушення 

зсувних ділянок із застосуванням горизонтального і вертикального 

дренажів, а також організувати поверхневий водовідвід та упорядкування 

водотоків.  

3. Провести заходи щодо укріплення схилів, із врахуванням додаткових 

техногенних навантажень виходячи із інженерно-геологічних умов 

середовища.  
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Висновки до розділу 5 

Виконано моніторинг активізації зсувних процесів в межах модельних 

об‘єктів Київського та Обухівського блоків із використанням геологічних, 

геофізичних методів та методів інфрачервоної термографії. Досліджені зсуви в 

межах модельних ділянок є прикладами складних зсувів, які формуються в 

квазіоднорідному середовищі із шаруватою структурою. За допомогою 

проведеного комплексу досліджень визначено літолого-стратиграфічні умови 

формування зсувів, геометрію тіл зсувів та особливості руху потенційних мас в 

межах ослаблених зон, в яких за допомогою електротомографії та 

інфрачервоної термографії були виявлені тріщини заколу та зони обводненості 

різної інтенсивності. Підтверджено, що використання комплексних геолого-

геофізичних методів та дистанційних методів зондування дає можливість 

виконати локальне прогнозування зсувної небезпеки та навести рекомендації 

щодо проведення комплексу превентивних заходів щодо мінімізації ризиків 

впливу зсувних процесів на функціонування природно-техногенних систем. 

Результати математичного моделювання оцінки стійкості щодо стану 

граничної рівноваги схилів в межах модельних ділянок показали, що 

потенційно зсувонебезпечними є схили в межах модельних ділянок Лисої і 

Батиєвої гори, а також ділянки Ржищів. Виключенням лише є ділянка Ржищів, 

в межах якої лесова товща залягає на нетріщинуватих мергелях київської світи. 

В стані граничної рівноваги перебувають схили в межах модельної ділянки 

Глинка. Тому, будь-яке додаткове навантаження або дія динамічних факторів 

може призвести до активізації зсувних процесів.  
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ВИСНОВКИ 

1. Створено базу даних зсувних процесів Середнього Придніпров'я. 

Обґрунтовано принципи розробки та наповнення ГІС для аналізу водно-

гравітаційних процесів із встановленням пріоритетних факторів їх формування. 

На основі геоінформаційного аналізу та просторового моделювання розроблено 

прогнозно-еталонні моделі зсувних процесів; запропоновано перелік критеріїв і 

ознак їх формування. На основі поглибленого геологічного аналізу, структурно-

морфометричних досліджень, геоінформаційного аналізу, систематизації 

фактичного матеріалу із залученням натурних даних досліджено роль 

літологічного, стратиграфічного, структурно-тектонічного та 

геоморфологічного факторів у формуванні гравітаційних геологічних процесів 

в межах даного регіону. Визначено інформативність чинників зсувоутворення 

через кількісні характеристики ступеня впливу кожного з них на формування 

зсувів. Побудовано прогнозно-еталонну модель для виявлення ділянок 

ймовірного виникнення та потенційної активізації зсувів Київського 

Придніпров'я.  

2.  Адаптовано методику структурно-морфометричного аналізу до 

середовища ГІС, автоматизовано операції побудови структурно-

морфометричних моделей. Визначено класифікаційні ознаки гравітаційних 

геологічних процесів. На основі структурно-морфометричних досліджень, 

глибинного геологічного аналізу та просторового моделювання виділено 

Київський, Обухівський та Канівсько-Трахтемирівський блоки, які 

відрізняються  типом, динамічним режимом та інтенсивністю прояву зсувних 

процесів. Реконструйовано диференційований характер неотектонічних рухів та 

зміну їхньої активності в часі, визначено кількісні показники рельєфу протягом 

кожної стадії. Визначено, що амплітуда коливань висотних відміток рельєфу 

Середнього Придніпров'я в неоген-четвертинний період склала 100 м у 

північних районах та 135 - у південних районах Середнього Придніпров‘я, що 

позначилось на інтенсивності та особливостях прояву водно-гравітаційних 

процесів.  
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3.  Визначено, що головними передумовами для виникнення зсувів в 

межах Київського та Обухівського блоків є: (і) наявність потужної лесової 

товщі в верхній частині схилів, яка залягає на моренних відкладах (валунні 

суглинки), що вміщують перший від поверхні водоносний горизонт, нижче 

якого залягає товща строкатих глин (N1-2sg) нижнього пліоцену - верхнього 

міоцену та червоно-бурих глин (N2cb) пліоценового віку. В результаті 

перезволоження даних горизонтів відбувається активізація структурних та 

структурно-пластичних зсувів у верхній частині схилу; (іі) наявність в нижній 

частині схилів товщі мергелів та глин київської світи, а також глинистих 

алевритів обухівської світи (P2ob) верхнього еоцену. В результаті обводненості 

київських тріщинуватих мергелів утворюються структурні та пластичні зсуви в 

нижній частині схилів. В межах Канівсько-Трахтемирівського блоку зсувні 

процеси розвинуті переважно на схилах балок та ярів та пов‘язані із 

горизонтами глин юрського віку, що займають високе гіпсометричне 

положення, а в умовах значної обводненості є поверхнею ковзання 

консеквентних та інсеквентних зсувів.  

4.  На основі застосування раціонального комплексу геологічних, 

геофізичних, дистанційних, термографічних досліджень, а також 

детермінованого моделювання удосконалено методики локального 

прогнозування зсувної небезпеки, що дозволило виявити головні ознаки та 

визначити ділянки потенційного розвитку зсувних процесів в межах еталонних 

модельних об‘єктів Середнього Придніпров‘я та запропонувати комплекс 

превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення їх негативної дії. 

5.  За даними польових спостережень із залученням геофізичних методів 

з метою локального прогнозування зсувної небезпеки (електротомографія 

(ERT), метод самочинної поляризації) та інфрачервоної термографії та на 

основі побудов низки карт, профілів та 3D моделей виявлено ділянки 

потенційної зсувної небезпеки на прикладі модельних полігонів Середнього 

Придніпров‘я. На геоелектричних розрізах та отриманих 3D моделях виділено 

ділянки з різними значеннями питомого електричного опору, що обумовлені 
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різною інтенсивністю обводненості піщаних відкладів. Найбільш контрастні 

зміни питомого електричного опору пов‘язані із структурними елементами 

зсуву, що приурочені до низькоомних аномалій в верхній частині розрізів, 

характерні для тріщин відриву зсувів. На ділянці «Глинка» через наявність 

водотривкого горизонту, що представлений глинистими відкладами обухівської 

світи верхнього еоцену у центральній нижній частині розрізу, формуються 

лінзовидні перезволожені ділянки, які виділяються у вигляді низькоомних 

аномалій (2-10 Ом*м). Створено еталонні моделі для визначення стійкості 

схилів в межах кожного блоку. Результати обрахунків стійкості схилів в межах 

модельних ділянок дозволили виділити потенційно зсувонебезпечні схили та 

визначити комплекс превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення 

негативного впливу зсувних процесів на інфраструктурні об‘єкти. 
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впливу на суспільство, (Київ, 2020). 

- XIV Міжнародній конференції «Моніторинг геологічних процесів та 

екологічного стану середовища», (Київ, 2020). 


