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БудьOяка наука є передбачення.
Герберт Спенсер

На високу вежу можна піднятися
лише гвинтовими сходами.
Френсіс Бекон

Мистецтво — це «я».
Наука — це «ми».
Клод Бернар

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
ВАДИМА ІВАНОВИЧА ЛЯЛЬКА

Дещо про витоки
Родові корені Ляльків (по батьку) і Півньових (по матері)
пов’язані з одним із перших міст Київської Русі — древнім ПереO
яславом, столицею Переяславського князівства, а потім і центO
ром формування Переяславського козацького полку. По матеO
ринській та батьківській лініях ці корені сягають сивої давнини.
Пращури мої, переяславці належали і до козаків, і до землеробів,
і до ремісників. Це родини Ляльків, Півньових, Коцарів. Дідусь з
боку батька, Сильвестр Іванович Лялько, був військовим. У ПерO
шу світову війну дослужився до офіцера, відзначений орденами
та медалями. Отримав важке поранення у битві під РавоюOРусьO
кою — кулеметну чергу в груди. Помер у 40Oрічному віці 1920 року
від тифу в Переяславі. Бабуся, Марія Микитівна Лялько, залиO
шилася з трьома дітьми, серед яких мій батько був найстаршим —
15 років, а його сестри, Парасковія й Агафія, мали 14 та 11 років.
Важкі повоєнні часи, воєнний комунізм, злиденне життя, праця
на клаптику землі задля того, щоб заробити якусь копійчину з
продажу вирощуваних бабусею овочів... Потяг мого батька до
знань не вгасав, і в той нелегкий час він закінчив місцеву профO
техшколу і вступив до Гідромеліоративного інституту в Києві. По
його закінченні батька направили на будівництво зрошувальних
систем у Середню Азію. З мамою, Галиною Дем’янівною ПівньоO

5

вою, тато познайомився ще у підлітковому віці. Родина ПівньоO
вих також була корінними переяславцями. Дем’ян Гаврилович
Півньов, дід по матері, закінчив школу лісничих і працював у баO
гатьох місцях України та Росії. У них з бабусею, Варварою МитO
рофанівною, було троє дітей: двійко дочок, Софія і Галина, та
син Йосип.
Перші роки мого життя мама була зі мною, а потім виїхала
до батька, який працював інженеромOгідротехніком у Середній
Азії. Важкі то були часи для фахівців, які будували зрошувальні
канали в Голодному степу в басейнах річок Сирдар’я та АмуO
дар’я. Багато екстремальних ситуацій зазнало там молоде подO
ружжя: нальоти басмачів на помешкання будівельників, стріляO
нина тощо. Батьки були з тих, про яких свого часу написав книO
гу «Роман міжгір’я» відомий український письменник Іван Ле.
Це були ті слов’яни, які створили з мусульманських окраїн
Російської імперії, а потім з Радянського Союзу, сучасні
індустріальноOаграрні республіки, привнесли туди нові досягO
нення науки і техніки, соціального та культурного прогресу. У
тому, що з плином часу Узбекистан і Таджикистан стали моO
гутніми бавовняними державами, є чимала заслуга і мого батьO
ка. Адже без гідротехнічних систем зрошування і передових агO
ротехнологій вирощування і виробництво бавовни у Середній
Азії було б неможливим.
Усі ці роки мене виховували у Переяславі дві бабусі, тож
перші враження дитинства у мене безхмарні завдяки винятково
теплому і доброму ставленню до мене. Хоча то були 1930Oті роO
ки. відомого Голодомору та кривавих сталінських репресій. ЛюO
ди вмирали просто неба, а слово НКВС було всенародним страO
хопудом. Це лихоліття торкнулося і нашої родини. Зведеного
брата моєї мами, Михайла Валентиновича Побєдоносцева,
хірурга, головного лікаря лікарні у м. Дебальцеве на Донбасі, буO
ло заарештовано разом із дружиною, і він помер у таборах. ЗгоO
дом у зрілому віці у мене сформувалася чітка позиція щодо тих
страшних часів.
Коли 1990 року мене було висунуто кандидатом у депутати
Верховної Ради України, то одним із пунктів моєї політичної
програми було втілення в життя формули «Ніхто не забутий і
ніщо не забуто» стосовно не тільки жертв беззаконня, а і тих
виконавців, катів і мерзотників, які чинили безкарно лихо та
злочин.
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Дитинство... Війна
1938 року я з батьками переїхав до Києва, де пішов до школи.
Батько тоді працював інженеромOгідротехніком в інституті «ВоO
доканалпроект», а мама навчалася у фельдшерському технікумі.
У нашій родині панували дуже теплі та приязні стосунки.
Пам’ятаю себе семиOвосьмирічним хлопчиком, який завжди
прагнув будьOчим допомогти батькам. Тато інколи брав роботу
додому, мама допомагала йому креслити, виконувала якісь обO
числення, і я тут же на міліметрівці підраховував площі штучних
водойм, ставківOнакопичувачів, і коли бачив, що мама це робить
швидше, реагував доволі емоційно. Як зараз пам’ятаю випадок,
коли мати швидше за мене підрахувала площу водойми, а я почав
плакати. На це мій батько сказав: «Ось бачиш, Вадику, як ти добO
ре зробив, що цю водойму наповнив уже й водою».
Київський період життя нашої родини тривав приблизно три
роки і, як у мільйонів людей старшого покоління, був перекресO
лений страшною датою — 22 червня 1941 року, кривавим словом
ВІЙНА. Саме у цю лиху годину наша сім’я збільшилася — моO
лодшому братику Юркові ще не було й трьох місяців. Постали
запитання: Що робити? Як діяти? Як жити?
На початку червня ми з мамою та братом поїхали до бабусі у
Переяслав, оскільки батька мобілізували, а залишатися у Києві з
немовлям, незрозуміло на що розраховуючи, без будьOякого роO
динного оточення, батьки не наважувалися. І так сталося, що
евакуюватися кудиOнебудь з Переяслава, щоб не опинитися в
німецькій окупації, ми не змогли. Та і куди було їхати?!
Окупація
Наприкінці вересня 1941 р. в Переяслав увійшли німецькі
війська. Як відомо, цьому передувала тривала оборона Києва,
потім трагічний відступ нашої армії Бориспільським трактом і
розгром радянських військ київського напрямку «лещатами»
німецьких танкових дивізій, загибель штабу ПівденноOЗахідного
фронту на чолі з генералом Кирпоносом. Тисячі, десятки тисяч
убитих, поранених і сотні тисяч полонених... Мені, десятирічноO
му, довелося все бачити на власні очі. Колони обідраних, брудних,
схожих на примар, перев’язаних чорними закривавленими бинO
тами людей, яких нескінченним потоком конвоювали німецькі
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солдати і, до речі, українські поліцаї в синіх мундирах. Жінок, які
вибігали на шлях, вдивляючись в обличчя, сподіваючись побачиO
ти когось із своїх. Вони кидали в колони полонених картоплю,
хліб, фрукти, адже підійти до них було неможливо. Я бачив ці
жорстокі сцени, коли били по голові прикладом напівживого поO
раненого, який падав, аби взяти будьOщо попоїсти, як розстрілюO
вали на місці з цієї ж самої причини. Я був свідком масових
убивств переяславців, полювання на євреїв і вивезення їх з міста
на цвинтар. Тих, найбідніших, найнещасOніших, хто не мав можO
ливості евакуюватися. Їх всіх гнали повз будинок моєї бабусі. На
все життя я запам’ятав випадок, коли впала маленька дівчинка
чотирьохOп’яти рочків у придорожню пилюку, і як її прикладом
по голові вдарив поліцай, і як вона зосталася лежати на дорозі
вся в крові, а потім її підняли на руки із задніх рядів, з тих, хто
йшов на смерть. Невже це можна забути? І невже це може потім
не вплинути на характер і дії будьOякої нормальної людини? І чи
не може воно в подальшому визначити його соціальні, психоO
логічні та політичні симпатії й антипатії. Саме тоді почали форO
муватися мої політичні пристрасті й орієнтири, саме в ті роки,
коли я був в окупаційному режимі. Це період мого 10—12Oріччя...
Увесь час відчувалося, що ти якийсь недочоловік... Ось пан коO
мендант, ось пан голова, ось ще якийсь пан. Типовий епізод того
періоду: йду в присмерках міським садом і раптом чіпляюсь голоO
вою об чоботи, що звисають з дерева. Піднімаю голову і бачу
страшне посиніле обличчя повішеного. Це був батько моєї товаO
ришки у школі Шевченко, якого повісили за зв’язок із партизаO
нами. Після цього я ще довго боявся виходити ввечері на вулиO
цю, оскільки ввижалося, що з кожного дерева, яке шелестіло
листям у темряві, звисають ноги повішених. Ось так і формуваO
лася психіка ще навіть не підлітка, а хлопчиська.
А як удалося вижити нашій родині? Годувалися зі свого городу,
в усіх етапах вирощування якого я брав безпосередню участь. ЗайO
мався також «комерційною діяльністю»: обходячи колони відпоO
чиваючих німецьких (італійських, угорських) солдат, я вимінював
у них на дефіцитні продукти харчування (молоко, яйця) ширвжиO
ток (сірники, цигарки, мило, запальнички). А потім ці бартерні
продукти мама продавала на базарі, забезпечуючи нас засобами
існування. Це теж були практичні уроки типового для окупаційноO
го періоду виживання, що потребували недитячої самостійності та
відповідальності, коли треба покладатися тільки на себе.
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Війна залишила по собі багато усіляких «подарунків» на пеO
реяславській землі: і кулемети, і автомати, і гвинтівки, і міни. А
1943Oй рік, коли почали бігти на Захід італійці, угорці, румуни і,
нарешті, німці, підпалюючи все на шляху відступу! Це був кінець
серпня — початок вересня. Я разом з одноліткамиOсусідами виO
лазили на дахи будинків і дивилися, як увечері в темряві полихаO
ли навколишні села. «Чорномундирники» — есесівські зондерO
команди, відступаючи за Дніпро, ганялися за всіма представниO
ками чоловічої статі, за хлопчиками від 12 років і дідами до 80.
Тих, кого спіймали, зганяли на монастирське подвір’я, а потім
вивозили та розстрілювали. Одного разу, вийшовши на вулицю,
я побачив двох чорномундирних есесівців, які, роблячи «зачистO
ку», погналися за мною. Я плигнув прямо в канаву, що заросла
лопухами (заплава річки Альта), і під акомпанемент автоматних
черг над головою зі спринтерською швидкістю побіг від них по
руслу. Коли я добіг до нашої хати, то побачив, що там вже сусіди
закопують людей, такOтак, закопують таких хлопців, як я, у ті
ями, що були з картоплею. Залишають від очерету або від соняшO
ника порожнистий ціпок, щоб можна було дихати, адже тільки
так можна було врятуватися. Так само мама з бабусею «закопали»
і мене на деякий час, поки німці не залишили місто.
Ось такі мої свідчення про методи ведення війни вермахтом
проти мирних жителів. Хоча, безумовно, і серед німців зустрічаO
лися нормальні порядні люди. Але це було скоріше винятком, а
правилом була тотальна ненависть, нецивілізоване, інквізиO
торське відношення до того населення, що залишилось на окуO
пованій території. Людей гнали в Німеччину, вони тікали звідти,
нас не вважали повноцінними людьми. Проте всьому є кінець.
Залишився позаду і окупаційний режим. А до нас у Переяслав
прийшло таке довгоочікуване визволення. Сталося це 22 вересня
1943 року.
Визволення
...Вечір. На вулиці ми бачимо... наших?! Нібито наші, і нібиO
то чужі. Погони... Ми ще не знали, що їх ввели в Червоній Армії
1943 року. Пішли від нас наші бійці з петлицями, а повернулися
солдати й офіцери в погонах. Бронемашини, студебекери, зірочO
ки на погонах. Боже, що це було! Це був якийсь вибух радості,
ніжності! Плач, голосіння! Останнім, що залишилось у домівках,
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жінки та діти пригощали бійців, наших дорогих визволителів:
хлібом, молоком, яблуками. Це була авангардна частина танкоO
вої армії генерала Рибалка, яка, далеко відірвавшись від своїх
частин, вискочила, без бою визволивши Переяслав. При підході
до Дніпра вони знищили залишки есесівцівOчорномундирників,
які, відступаючи, підпалювали все. У цю ж ніч нашим авангарO
дом був зайнятий Букринський плацдарм на правому березі
Дніпра. Наступного дня, 23 вересня 1943 року, тількиOно почало
світати, ми всі прокинулися від страшного гулу. Бабуся кричала:
«Мерщій всі вибігайте з будинку і ховайтеся в окопі! Летять літаO
ки!» Ми вже знали, що то є літаки з чорними хрестами на криO
лах...
Десятки німецьких бомбардувальників з боку Букринського
плацдарму летіли на Переяслав. У нас на подвір’ї був окоп, пеO
рекритий стовбурами дерев, засипаних землею. Пам’ятаю, як з
мискою каші в руках, не поснідавши, біжимо туди я, мама з маO
леньким Юрком, бабуся, тітка Гаша, сусіди. І враз починається
завивання бомб, що їх скидають, виття на все вищих нотах у міру
наближення до нашого окопу. Я чую, як все ближче і ближче до
нас вибухають бомби. На неймовірно високих нотах вищить
бомба, що долетіла до землі! Оглушливий гуркіт! І раптом дзвінка
тиша, я нічого не чую... Замість балок, які перекривали окоп, над
нами синє небо і розпушена земля, що засипала всіх по горло...
Їдкий дим навкруги, з різким запахом тротилу... І стогін, стогін,
стогін у нашому окопі... Тітка! Ми починаємо відкопувати один
одного, добираємося до неї, і все — її вже немає... А бомба, як я
зараз розумію, була десь 50Oкілограмова. Буквально в двох метрах
від нашого окопу — воронка. Друга бомба влучила в бабусин буO
динок. Перша хвиля німецьких літаків відлетіла. Наші родичі
мешкали на іншому кутку Переяслава. Ми вирішили перебратиO
ся до них. Біжимо берегом вздовж річки Альта. Зарослі ділянки,
всюди перевернута техніка, розірвані на шматки солдати... Ми
вибігаємо на греблю біля мосту — мертва тиша. Я бачу, як десятO
ки майже вертикальних стовпів диму від палаючих будівель у
різних кінцях міста підіймаються догори. І все це на тлі блакитO
ного неба, сонячним вересневим днем безхмарного бабиного
літа. Біжимо далі... Вивернуті стовпи, дріт, понівечені будинки,
всюдиходи, убиті люди... І жодного нашого літака! ТількиOно ми
добігли до подвір’я рідної сестри бабусі, як знову побачили нову
армаду німецьких юнкерсів, що наближалися до нас. Майже на
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поприземному польоті! Я впав на землю і, дивлячись угору, бачив
обличчя пілотів, які придивлялися, куди ще можна скинути бомO
би. Це тривало тиждень. Було вирішено йти у село Велика КараO
туль, неподалік від Переяслава. Там ми перебували з мамою та
братом з осені 1943Oго і весь 1944Oй рік. Мама викладала в школі
і працювала бухгалтером. Я навчався в школі, наглядав за браO
том, допомагав хазяйнувати, збирав залишки від згорілих
будівель для того, щоб опалювати наше помешкання.
Але я був хлопчиною. І мене вабило скористатися зброєю,
якої так багато було розкидано навкруги. З багатометрової глиO
бини в Дніпрі та Трубежі, пірнаючи, я витягав гвинтівки, кулемеO
ти, снаряди та іншу зброю, що потрапила туди з понівечених
транспортних і бойових машин. Серед одноліток мене вважали
чемпіоном з пірнання.
Так минуло моє дитинство. Багато хлопців, з якими я товаO
ришував, підірвалися на мінах. А з переживших окупацію, яким
виповнилося 17—18 років, восени 1943Oго було призвано в ЧерO
вону Армію і одразу ж послано на Букринський плацдарм. ЖиO
вими з них практично ніхто не залишився. Жорстокі були часи.
Людей сталінські стратеги не берегли, тому і загинуло стільки
мільйонів.
Від третього до шостого класу я навчався в школі № 2 ПереO
яслава (частково у школі села Велика Каратуль). Мої найближчі
друзі того часу — Льоня Шаповал (у майбутньому — офіцерO
підводник, який потрапив у ядерну аварію і передчасно пішов з
життя), Славко Кир’янов (надалі — киянин, полковникOракетO
ник у відставці).
Знову в Києві
З 1946 року почався новий період моєї біографії. Повернувся
батько. Ми переїхали до Києва у свою квартиру. Того ж року наO
родилася Ніна, моя сестра. Мешкали ми ушістьох в 25Oметровій
кімнаті: бабуся, батько, мати і троє дітей. Шостий і сьомий клаO
си я ходив до школи № 49. До речі, в цій самій школі навчалися
діти відомих українських письменників: Сосюри, Шияна, КопиO
ленка, Рильського та інших. У 1947 році я вступив до київської
спецшколи ВійськовоOПовітряних Сил (спецшкола ВПС) на
повне державне забезпечення. Став «вентилятором», як казали
тоді. Провчився там майже два роки. Спецшкола гартувала хаO
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рактер, закладала чоловічі риси, основи яких раніше, у воєнні
роки, були започатковані самостійним життям, працею і
відповідальністю. Друзі — Семен Айвазян, Вітя Довгаль (на
жаль, вже пішли з життя), пригоди, романтика… Однак я поверO
нувся у десятий клас тієї ж школи № 49 після двох курсів спецшO
коли ВПС. Не сподобалася мені військова муштра. Закінчив заO
гальноосвітню школу з медаллю. Куди йти?
Студентські роки
Знову романтика. Прагнув бути моряком, військовим моряO
ком — у «Дзержинку» (Вище військовоOморське училище ім. ДзерO
жинського в Ленінграді). І тут доленосною для мене виявилася
розмова з моїм товаришем (ще з шостого класу, з 1946 року)
Юрієм Харечком. Юра завдяки розповідям свого батька, що
мешкав в Ухті, вже мав певні уявлення про особливості роботи
геологів і своєю переконливістю вплинув на те, що після школи
я обрав геологічну спеціальність, оскільки завжди мене в житті та
професії вабила романтика, пізнання невідомого, приваблювало
спілкування з природою, задушевні пісні, знахідки, відкриття. А
це, як ні якій іншій професії, притаманне саме геологам. Отже,
незважаючи на те, що мій батько зі свого далекого сибірського
відрядження надіслав телеграму: «Вадиме, вступай до медінстиO
туту!», я став студентом гірничого факультету Київського
політехнічного інституту. Чому не університету? А ось чому — в
політехнічному стипендія була вища. На жаль, у групу геологів
попри те, що я був медалістом, потрапити не вдалося. ЗарахуваO
ли мене в групу шахтобудівників. Чудові студентські часи — ми
всі гірники, чорна форма, золоті еполети, молотки на кашкетах.
Мені не звикати — до того у мене були пропелери на погонах.
Так, ці аксесуари мені були вже відомі. Різні люди увійшли до наO
шої студентської групи: і старші за віком, у яких позаду була
війна, і ми — тількиOно зі шкільної лави. Передостанні часи
правління Сталіна. Боротьба за мир. Досі залишилися фотоO
графії нашої групи, яка з надзвичайним піднесенням співала:
«Дети разных народов, мы мечтою о мире живем!»
Але, відверто кажучи, шахтобудівництво — то не моє поклиO
кання. Я написав листа у Москву в Міністерство вищої освіти,
копії надіслав ректорам КПІ та Київського державного універсиO
тету (КДУ). І, зрештою, домігся переведення на другий курс геоO
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логічного факультету КДУ. Пам’ятаю, що після навчання у КПІ
мені надзвичайно легко було опановувати дисципліни, що викO
ладалися в КДУ, взагалі весь університетський курс. Після
політехнічних нарисної геометрії, креслення, теоретичної меO
ханіки тощо, коли треба було викреслювати епюри, виконувати
курсові роботи з численними розрахунками та кресленнями
(увечері сідали і тільки вранці вставали). А тут — зоологія,
біологія, палеонтологія! Заприятелював зі студентами своєї груO
пи та курсу. Студенти були різні: одні — це кияни, діти забезпеO
ченіших батьків, інші — це ті, хто приїхав здалеку, із сіл, і мешкав
у гуртожитку. Але всі дуже цінували товариську надійність, роO
мантику уподобань і, безумовно, гумор. У ті роки я вже наO
пам’ять знав «Золоте теля» та «Дванадцять стільців» Ільфа і ПетO
рова. Дещо пізніше навіть отримав медаль за найкраще знання
цих творів на конкурсі у клубі молодих вчених міста Києва. Я
вільно спілкувався з усіма студентами, і мене обрали профоргом.
Пригадую штучні прийоми для запам’ятовування курсу палеонO
тології: ми разом з Валентином Федоровським (став професоO
ромOгеологом у Москві), Юрієм Прилипком (колишнім
чемпіоном СРСР з боксу серед студентів, відомим інженеромO
зсувником) підкидали догори черепашки з навчальної колекції
палеонтологічного кабінету (а треба було знати вид і геологічний
час, в який вони існували) і, поки черепашка злітала угору і падаO
ла донизу, вигукували: «Кукулея! Тріас — зараз!», «Макродон! ДеO
вон — третичний!». І, бувало, вгадували.
Університетські роки промайнули швидко. Згадуються вечоO
ри, концерти, знайомства з дівчатами, відвідування спортивних
секцій — гімнастика, байдарки. Я спілкувався і з молоддю інших
факультетів, інших інститутів, розширюючи коло своїх інтересів,
знайомств і збільшуючи так свою ерудицію.
У ті далекі студентські роки спільність поглядів і уподобань
близько звела мене з біологом Юрієм Малашенком і географом
Всеволодом Наулком. Ця дружба тривала понад пів століття.
Обидва вони члениOкореспонденти Національної академії наук
України: Ю.Р. Малашенко — з мікробіології, В.І. Наулко — з етO
нографії, але, на превеликий жаль, вони пішли з життя.
Влітку 2000 року відбулася зустріч випускників геологічного
факультету з нагоди 45Oріччя від дня закінчення університету. І
хоча вона показала, як трансформуються обличчя та фігури, проO
те дух тієї романтики і доброї дружби, що були притаманні молоді
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геологічного факультету, залишився назавжди. А це було напO
рикінці 1950Oх років. Пішов з життя Сталін, настала «відлига». ПочаO
ла розвиватися наука, якою ми всі дуже цікавилися: ядерна фізика,
кібернетика, об’єктивніша філософія. Деяка «свіжість» у політичноO
му оточенні, елементи самовираження в громадській роботі.
Самостійне плавання
По закінченні університету, отримавши диплом з відзнакою
за спеціальністю «Гідрогеологія», я став до роботи в Інституті геоO
логічних наук АН УРСР. Це було 1955 року. І без перерви, вже 66Oй
рік поспіль, я там працюю. Громадська діяльність мене завжди
приваблювала. Я був секретарем комітету комсомолу та головою
профкому інституту, заступником секретаря комітету комсомолу
Академії наук УРСР, одним з організаторів Клубу молодих вчеO
них, де наприкінці 1950Oх — на початку 1960Oх років збиралася
найініціативніша наукова і творча молодь усього Києва. Тут можO
на було зустріти артистичну та мистецьку інтелігенцію, найкраO
щих представників різних вузів і нашої Академії наук. Це був чуO
довий час. Ми обговорювали книжки, спектаклі, проводили наO
укові дискусії, вирушали в туристичні походи. Запрошували на
гостину молодіжні колективи, обмінювалися думками, влаштоO
вували чаювання, співали пісні під акомпанемент піаніно, баяна,
а найчастіше — під гітару. Молоді актори з театру імені Лесі УкO
раїнки, театру імені Івана Франка, кіностудії імені Олександра
Довженка, наші однолітки — «шістдесятники». Вкрай бракувало
часу! Крім того, була потреба поповнювати університетські знанO
ня. Закінчив курси англійської мови, самостійно опановував
чеську, а згодом німецьку.
Я відвідував дворічні курси «Математика — інженеру», де чиO
тали лекції академік В.М. Глушков та академік Б.В. Гнеденко (теO
орія ймовірності) — вчені світового визнання. Як фахівецьO
гідрогеолог, я розумів, що без знання математики володіти сучасO
ними на той час методами в роботі неможливо, і що творити суO
то описово, як це робилося до того часу, — це повертатися назад,
у вчорашній день, і у той період, коли в усьому світі бурхливий
прогрес в усіх галузях науки був пов’язаний саме з максимальним
застосуванням фізикоOматематичних методів. Тільки коли матеO
матика, фізика та хімія ставали визначальною часткою траO
диційних наук, там здійснювалися прориви та відкриття. Ми,
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молоді спеціалісти різного профілю, з великою зацікавленістю та
захопленням відвідували такі курси, семінари, лекції. Ми спілкуO
валися з відомими вченими найрізноманітніших спеціальностей.
Я безпосередньо був знайомий з фізикоOхіміком академіком
Олександром Іллічем Бродським у Києві, геохіміком академіком
Олександром Павловичем Виноградовим у Москві (директором
Інституту геохімії АН СРСР), учнями засновника вітчизняної
школи теорії тепломасообміну академіка О.В. Ликова (В.П. ДуO
щенко та ін.). Мета цього — проконсультуватися, порадитися,
отримати «добро» на застосування методів ізотопії та теорії тепO
ломасопереносу в геології. Я ознайомився з численною кільO
кістю публікацій. Усе це дало змогу визначити своє місце в ніші
розвитку нових наук і використати їх методи в традиційній гідроO
геологічній науці. 1964 року в кандидатській дисертації я вперше
застосував новий фізикоOматематичний напрям — теплоOвологоO
перенос у капілярноOпористих середовищах (такими є ґрунти).
Метою було вивчити, експериментально перевірити, а відтак —
довести, що реально існує поповнення водою (живлення) ґрунO
тових вод у посушливій зоні України через найпоширенішу товщу
(десятки метрів) лесовидних ґрунтів. Ці дослідження було викоO
нано упродовж 1959—1963 рр. на прикладі природного гідрогеоO
логічного полігону площею приблизно 22 тисячі квадратних
кілометрів у районі межиріччя Дніпро — Молочна. Для цього буO
ло побудовано вперше для посушливої зони України систему
штучних різноглибинних водоносних горизонтівOмоделей (лізиO
метрів), на яких безперервно в багаторічному розрізі можна було
б вивчати, як змінюються з глибиною і часом прибуткові та витO
ратні статті балансу ґрунтових вод. А для цього потрібні були не
тільки розумові здібності. Багато чого робили власними руками.
Кайло, лопата, і ми разом з колишнім морським піхотинцем веO
летнем дядею Іллею в АсканіяOНова «били шурфи» для лізиметO
ричної установки, щоб встановити штучні водоносні горизонти.
Проходили шурфи в червоноOбурій твердій і в’язкій глині, під час
виймання якої кайло видавало дзвінкий звук. Це були перші на
півдні України лізиметричні шурфи. Ці польові роботи я провоO
див протягом кількох років майже цілорічно. Ми виконували
нейтронний гаммаOкаротаж режимних свердловин, тобто за меO
тодом уповільнення нейтронів як функції вологонасиченості
визначали, скільки води в ґрунтах зони аерації, який вміст цієї
води, як вона змінюється по сезонах. Далі, застосовуючи рівнянO

15

ня теорії тепломасопереносу, знаходили, яка кількість вологи
переноситься до горизонту ґрунтових вод. ЯдерноOкаротажні роO
боти проводили під науковим керівництвом Станіслава ТиO
мофійовича Звольського, визнаного лідера в цьому напрямі, чуO
дової людини, доктора фізикоOматематичних наук. Вказані
дослідження, виконані для вирішення гідрогеологічних завдань,
вперше в світі експериментально довели наявність поповнення
ґрунтових вод півдня України, стали основою моєї кандидатської
дисертації. До неї увійшли також результати вперше застосоваO
ного мною методу електрогідродинамічних аналогій. З його
допомогою ми обчислювали величину фільтраційних потоків
навколо греблі Каховської ГЕС, визначали, які потоки течуть до
Скадовська (до моря), чи можуть вони підтопити територію, що
потрібно робити, щоб цьому запобігти, які варто закласти
меліоративні зрошувальні й осушувальні системи тощо. Усе це
відображено і в моїй дисертації, і в надрукованій 1965 року
першій монографії «Формування ресурсів підземних вод поO
сушливих територій». Співавтором був Григорій Абрамович
Шнейдерман, мій багаторічний колега та товариш, поет, але гоO
ловне, чим він захоплювався — це екстрасенсорика. Я не
поділяю цих уподобань, глибоко проаналізувати їх просто браO
кує часу, але деякі спостереження показують, що тут бажане
часто видають за дійсне.
Так формувалися мої наукові устремління. Поступово стало
ясно, що зновOтаки знань бракує. Отже, треба продовжувати вчиO
тися, брати участь у семінарах, нарадах, стажуватися. Я досить
часто їздив у відрядження в Москву, Ленінград, провідні орO
ганізації країни. Крім того, проводив конкретні експерименO
тальні дослідження на полігонах Криму, Херсонської та ЗаO
порізької областей, Донбасу, басейну річки Сіверський Донець.
Варто згадати дослідження по Українському щиту, аналіз виO
мірювань радіоактивних джерел Хмельника, вивчення термальO
них вод Криму і Закарпаття, проблеми захоронення промислових
стоків у ДніпровськоOДонецькій западині, що виконано разом з
Юрієм Федоровичем Філіповим і Надією Анатоліївною СмирноO
вою. Усі згадані роботи надалі тісно перепліталися: і підземна
гідродинаміка, і гідрогеохімія, і гідрогеотермія. З часом розпочаO
лися теплові зйомки у приповерхневих шарах та дистанційні
інфрачервоні зйомки для забезпечення методів геотермічних поO
шуків нафтогазових покладів. Ми стали першими в цьому наO
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прямі не тільки в СРСР, а й за кордоном, про що свідчать наші моO
нографії, авторські свідоцтва і, безумовно, практичні результати.
Настала пора наукової зрілості. Були налагоджені тісні конO
такти з академічними інститутами мікробіології, геофізики у
Києві, обмін інформацією з московськими, ленінградськими й
іноземними колегами.
Усе вище, і вище, і вище...
1972 рік. Захист докторської дисертації «ТеплоO і масоперенос
в підземних водах». Опоненти: Ф.О. Макаренко — професор,
завідувач відділенням гідрогеології Геологічного інституту АкаO
демії наук СРСР, провідний вчений Союзу щодо вивчення терO
мальних вод, О.В. Щербаков — професор, відомий гідрогеохімік
Геологічного інституту Академії наук СРСР, І.Є. Жернов — проO
фесор кафедри гідрогеології КДУ, відомий фахівець з фільтрації
та моделювання гідрогеологічних процесів. Головною орO
ганізацієюOопонентом був Всесоюзний науковоOдослідний
інститут гідрогеології та інженерної геології — найвищий проO
фесійний центр Міністерства геології СРСР, що відповідав за
дані наукові напрями. Майже шість годин я доповідав на вченій
раді цього інституту свою дисертацію. Отримавши позитивний
відгук, я став одним із наймолодших докторів наук у Союзі в гаO
лузі гідрогеології. Не можу не згадати добрим словом мого перO
шого вчителя з гідрогеології, який читав лекції ще в університеті,
і завдяки якому я почав працювати в Академії наук України. Це
— членOкореспондент АН УРСР Андрій Євтихійович Бабинець.
Він — відомий учений у галузі термальних і мінеральних вод, поO
рових розчинів, формування підземних вод України, один із засO
новників вітчизняної морської геології та безпосередній учасник
і керівник багатьох рейсів. Я працював з ним чимало років. Після
захисту докторської мене призначили керувати новоствореним
відділом тепломасопереносу в земній корі. Розширювалося коло
моїх інтересів. Тоді ми вже могли створювати математичні моделі
формування гідротермальних родовищ, геотермічних та геохіO
мічних сигналів, які дають змогу знаходити і проводити палеореконO
струкції родовищ корисних копалин, визначати забруднення тощо.
Так формувалася лінія науки, поступово переходячи від вивченO
ня окремих питань руху тільки підземних вод до ширшого загальO
но геологічного аспекту енергомасообміну в геосистемах.
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Оскільки я опановував нові знання, а вони накопичувалися
не тільки від самоудосконалення, а й багато в чому від спілкуванO
ня з фахівцями під час відряджень по країні та за її межі, я почав
запрошувати до співпраці висококласних спеціалістів різних
напрямів. Поступово сформувався колектив однодумців. У
відділі почали працювати фізики, математики, радіофізики,
теплофізики, гідрологи, геологи. Енергомасоперенос у геосистеO
мах — це інтердисциплінарний напрям, який потребував участі
різнопланових фахівців, кожен з яких мав вирішувати питання
на високому професійному рівні. Після захисту докторської диO
сертації поступово зрозумів, що напрям, який мене цікавить,
виходить за межі тільки гідрогеологічної науки і є перспективO
ним для розвитку на сучасній фізикоOматематичній основі всьоO
го комплексу геологічних наук. Адже, як висловився в 1972 р.
академік О.П. Виноградов (тоді віцепрезидент АН СРСР):
«...мы находимся накануне периода химической технологии
Земли, и проблема тепломассопереноса должна в геологии расO
сматриваться в таком же ракурсе, как она рассматривается в хиO
мической технологии». Виходячи з цієї теорії і розглядаючи на
поверхні сигнали хімічних, теплових, водних, щільнісних аноO
малій як початкові та граничні умови загальних рівнянь енергоO
масообміну, ми запропонували цей підхід використати і в таO
кому нібито далекому від нас напрямі, як аерокосмічні, або
дистанційні, дослідження Землі. У різних діапазонах: або у виO
димому мультиспектральному діапазоні на хвилях різної довO
жини, або в тепловому діапазоні, або в радіодіапазоні. Наш
підхід та його експериментальне підтвердження з допомогою
наземних й інфрачервоних дистанційних зйомок показали, що
ми можемо створювати математичні моделі формування сигнаO
лу та розв’язувати такі задачі, як пошуки корисних копалин
(нафти, газу — по зйомках у видимому та тепловому діапазоO
нах), оцінка вологості та глибини залягання ґрунтових вод — по
зйомках у радіодіапазоні, оцінка забруднення території токсиO
кантами, можливість вирішувати екологічні проблеми, пошуки
родовищ кольорових і рідкісних металів тощо — по мультиспеO
ктральних і теплових зйомках. Певним визнанням наших розO
робок, які не мали тоді світових аналогів, стало видання
англійською мовою 1981 року на замовлення Національного
наукового фонду США моєї монографії «Розрахунок теплоO і
масопереносу в земній корі».
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1985 року я отримав Премію ім. В.І. Вернадського АН УРСР
за монографію «Тепломасоперенос в літосфері». Подібний сисO
темний підхід у дослідженнях на базі уявлень теорії енергомасоO
обміну дав нам змогу зайняти досить непогані наукові позиції у
країні. На основі нашого відділу в Інституті геологічних наук буO
ла створена Наукова рада АН УРСР з дистанційного зондування
Землі. Ми стали визнаною у Союзі організацією в галузі аероO
космічних досліджень Землі. Вийшло друком чимало книг. Ми
брали участь у спільних проєктах із всесоюзними організаціями,
а також із зарубіжними фірмами у рамках програми «ІнтеркосO
мос». Після розподу Союзу, у травні 1992Oго на базі нашої струкO
тури в Інституті геологічних наук України за ініціативи презиO
дента НАН України Бориса Євгеновича Патона було створено
Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Я
став його директором. Цього ж року мене було обрано членомO
кореспондентом АН України. Відтоді ми брали найактивнішу
творчу участь і у першій, і у другій Національних космічних прогO
рамах України. Ми вибороли понад пів дюжини грантів (МіжнаO
родного наукового фонду, космічних агентств Європи, Німеччини,
Франції, Японії тощо). Освоїли абсолютно нові космічні техноO
логії (застосування радарної інтерферометрії для оцінки сучасO
них рухів земної поверхні тощо).
Усі ці досягнення були б неможливими без злагодженої робоO
ти колективу талановитих професіоналів різних спеціальностей,
що сформували кістяк нашого відділу, а в подальшому Центру
аерокосмічних досліджень Землі: теплофізика Марклена МироO
новича Митника, який зробив неоцінений внесок у розвиток
розрахункових гідрогеотермічних методів (на превеликий жаль,
передчасно пішов від нас); фізикоOхіміка Євгена Вікторовича
Добровольського, який успішно розробляв динамічні та кінеO
тичні методи в гідрогеохімії (нині працює за фахом в Канаді); маO
тематиків Зіновії Михайлівни Шпортюк та Оксани Миколаївни
Сибірцевої, які створили нові програмні продукти для
комп’ютерного розв’язання прямих і обернених гідрогеотерO
мічних задач і обробки матеріалів мультиспектральних аероO
космічних зйомок для розв’язання тематичних задач; радіофізиO
ка Леоніда Давидовича Вульфсона, котрий сконструював
оригінальну апаратуру та розробив методики моделювання
гідрогеотермічних процесів, оцінки вологовмісту ґрунтів і глиO
бин залягання ґрунтових вод внаслідок активного зондування
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земних утворень у радіохвильовому діапазоні. До нас прийшло
нове наукове покоління, молоді спеціалісти — наші «діти» в наO
уці. Вони мають досить непоганий багаж знань. Прагнуть знати
ще більше, самовдосконалюються, стажуються, їздять у відрядO
ження за кордон для обміну досвідом. Я хочу згадати їх — доктоO
ра технічних наук Ю.В. Костюченка, докторів геологічних наук
О.І. Сахацького, О.Т. Азімова, кандидатів наук Д.М. Мовчана,
Г.М. Жолобак, Л.О. Єлістратову, А.І. Воробйова, С.С. Дугіна, хіміка
Є.М. Дорофей, О.А. Апостолова, І.Ф. Романчук, М.В. Ющенка,
І. Копачевського, С.І. Голубова, Т.І. Орленко та багатьох інших.
Втішно, що маю змогу передати естафету гідній молоді, радісно, що
те, що зроблено, — визнається. І варто докласти ще більше зусиль,
аби молоді спеціалісти, учорашні студенти, які вливаються у наш
колектив, наполегливо самовдосконалюються і розуміють, що тут
можна працювати, не тільки заробляючи гроші, а й одержувати наO
солоду від роботи, ще більше збагатили б цей напрям своїми сучасO
ними знаннями, а ми передамо їм все, що знаємо, — наші знання,
доробок, мудрість. Я переконаний, що сплав енергії і досвіду — це
те, від чого ми сподіваємось отримати вагомі результати вже у неO
далекому майбутньому.
Слід скласти подяку за постійну увагу й допомогу в розвитку
і становленні ЦАКДЗ керівництву НАН України і насамперед
президенту НАН України акад. Борису Євгеновичу Патону, а таO
кож академікам В.П. Горбуліну, Я.С. Яцківу, В.І. Старостенку,
В.М. Шестопалову, П.Ф. Гожику. Без забезпечення постійної
науковоOорганізаційної діяльності з боку заступника та нинішO
нього директора ЦАКДЗ чл.Oкор. НАН України М.О. Попова,
заступників директора В.Г. Прокопенка, О.В. Седлерової, учених
секретарів центру О.І. Левчик та А.В. Хижняк неможливо б було
вийти на ті високі рубежі наукової діяльності та практичної
віддачі Центру, які було визнано на п’яти засіданнях Президії
НАН України.

Передбачуване майбутнє
(думки ювіляра про концепцію розвитку
аерокосмічних досліджень в Україні)
Сучасні світові тенденції розвитку космічних технологій
свідчать, що поряд із запусками ракетоносіїв, вирішенням
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навігаційних і телекомунікаційних завдань, дистанційне зондуO
вання Землі (ДЗЗ) належить до категорії найпріоритетніших
напрямів, у рамках якого розв’язуються найактуальніші прироO
доресурсні та природоохоронні завдання. Тому промислово розO
винені країни велику увагу приділяють саме ДЗЗ, забезпечуючи
відповідне фінансування цих робіт.
Однак, як за кордоном (меншою мірою), так і в Україні
(суттєво) не завжди дають змогу широко й оперативно викорисO
товувати матеріали космічних зйомок для вирішення зазначених
завдань. Відбувається це не лише через брак фінансування, але і
через недостатню інформаційну та технічну підготовку потенO
ційного (і досить великого) ринку користувачів.
Зарубіжний досвід і практика показують, що вирішення цієї
проблеми може бути знайдено під час реалізації державою заO
ходів у рамках відповідної протекціоністськоOосвітянської
політики, а саме:
 цільового фінансування розробок нових космічних методик
і технологій, виконання зйомок та тематичної комп’ютерної
інтерпретації одержаних матеріалів;
 створення міжвідомчої багаторівневої системи навчання та
підвищення кваліфікації користувачів і розробників стосовно
ДЗЗ (в Україні це варто організувати на базі установ НАН УкO
раїни, що мають відповідний досвід та кваліфікацію спеціалістів);
 пайового фінансування (Національне космічне агентство
України — НКА України, НАН України, відомства тощо) спільO
них пілотOпроєктів, які виконуються разом вченими і виробниO
ками з метою навчання останніх та практичної підготовки їх до
самоOстійної роботи;
 створення (або придбання за кордоном — якщо це швидше
та дешевше) сучасної знімальної та дешифрувальноOінтерпреO
таційної техніки;
 створення системи оптимальної міжнародної кооперації з
метою зменшення витрат на запуски національних супутників за
допомогою максимального використання даних зйомок з
космічних апаратів міжнародного співтовариства.
Під час планування та організації робіт з ДЗЗ необхідно:
 застосовувати сучасні прилади з високою розрізнювальною
здатністю (геометричною та спектральною), використовувати всі
можливі діапазони (видимий, інфрачервоний, радіохвильовий)
та тонкі фізичні механізми (поляризація, флюоресценція, інтерO
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ферометрія тощо) з метою суттєвого підвищення інформативO
ності зйомок під час спільного синергетичного оброблення одерO
жаних матеріалів;
 враховувати досвід експлуатації та матеріали зйомок із заO
рубіжних космічних апаратів (КА);
 особливу увагу приділити проведенню наземних і
авіаційних калібрувальноOзавіркових робіт на унікальних укO
раїнських полігонах, які можуть становити інтерес також і для
калібрування матеріалів зарубіжних космічних зйомок, тобто буO
ти внеском України в міжнародну кооперацію ДЗЗ;
 вважати пріоритетним створення сучасного методичноOтехO
нологічного комплексу комп’ютерної тематичної інтерпретації
матеріалів ДЗЗ із залученням матеріалів полігонних калібрувальO
ноOзавіркових робіт.
Сьогодні найважливішими і актуальними завданнями, що
можуть ефективно й економічно вирішуватися для України із
застосуванням інформації ДЗЗ (крім успішно активного блоку
гідрометеорологічних прогнозів), є такі: забезпечення роботи
космічного блоку системи екологічного моніторингу країни й
окремих регіонів, прогнозування врожайності сільськогоспоO
дарських культур і пожежонебезпечності лісів, пошуки нафтогаO
зових поOкладів, періодична оцінка стану міських агломерацій
(зсуви, підтоплення тощо) та якості земель (у процесі земельної
реформи); вивчення сучасних геодинамічних процесів під час
реструктуризації вугільних шахт, оцінка стану та прогнозування
заходів щодо охорони рослинних екосистем з метою мінімізації
негативного впливу змін клімату тощо.
З метою скорочення витрат і термінів вирішення вказаних
завдань, а також створення широкого ринку користувачів інфорO
мацією ДЗЗ у країні пропонується: упровадити комплексну орO
ганізаційноOнавчальну систему регулярного підвищення
кваліфікації користувачів і розробників у напрямі ДЗЗ; створити
їхні спільні команди для виконання конкретних проєктів; макO
симально використовувати матеріали космічних зйомок із заO
рубіжних КА.
В Україні вже настав час, коли починають з’являтися паростO
ки нових наукових і науковоOорганізаційних технологій, окресO
люються шляхи, якими і в наших умовах можна, не розгубивши
свого досвіду, виконувати те, що ми вміли і вміємо, не гірше, ніж
це робиться на світовому рівні.
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Досвід роботи нашого Центру свідчить, що в сучасних соціоеO
кономічних умовах для того, щоб знайти свою, так звану наукову
нішу, продукція якої матиме попит і відносно стабільний і широO
кий ринок, треба мати порівняно невеликий, але висококваліO
фікований колектив фахівців фізикоOматематичного, технічного
та природознавчого профілю, які освоїли комп’ютерні технології
й іноземні мови. За таких умов можна ефективно перенацілювати
такий осередок на оперативне розв’язання актуальних задач, виO
граючи відповідні вітчизняні та зарубіжні гранти.
Віддача від подібної організації роботи зростає під час
поєднання в спільних дослідженнях досвіду фахівців старшої
генерації із сучасними знаннями молодого покоління. ВодноO
час варто обов’язково залучати до виконання контрактних
робіт спеціалістів відповідних відомств як консультантів і виO
конавців наземної калібровки та завірки матеріалів аероO
космічних зйомок.
Саме подібний підхід дав змогу нам виграти вітчизняні та заO
рубіжні гранти (зокрема космічних агентств ФРН, Франції,
Європи та ін.) та вперше розробити і впровадити у виробництво
нові супутникові технології пошуків нафтогазових покладів на
шельфі та суходолі, оцінки забруднення територій та акваторій
токсикантами (зокрема радіонуклідами Чорнобильської та ФуO
кусімської зон), оцінки фітосанітарного стану та пожежонебезO
печності лісів, прогнозування врожайності зернових культур, поO
веней, підтоплення територій тощо.
Ці технології доведено до практичного впровадження в таких
відомствах як Міністерство надзвичайних ситуацій України,
НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Укрнафта», Київська та ХерO
сонська міські адміністрації тощо.
Ми продовжуємо лінію на оволодіння співробітниками найO
сучасніших супутникових та інформаційних технологій шляхом
як організації вітчизняної системи підвищення кваліфікації, так
і їхнього стажування у визнаних світових центрах цього напряму.
Наприклад, співробітники пройшли стажування в інституті
ESRIN Європейського космічного агентства, де оволоділи найO
новішою космічною технологією так званої радарної інтерфероO
метрії, яку вперше в Україні успішно застосували для актуальO
ного оцінювання осідання земної поверхні в Донбасі внаслідок
масового закриття вугільних шахт, а також прогнозування небезO
пеки зсувів. Співробітники неодноразово стажувались в устаноO
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вах космічних агентств ФРН, Франції, IIASA (Міжнародний інстиO
тут прикладного системного аналізу).
Особливу увагу потрібно приділити застосуванню аероO
космічних досліджень для вирішення актуальних проблем негаO
тивного впливу кліматичних змін на довкілля та суспільство.
Водночас потрібно врахувати:
1. Зміни кліматичних умов протягом мільйонної історії розO
витку Землі відбувались регулярно під дією як космічних факторів
руху планети довкола Сонця, так і завдяки особливостям процесів
дегазації надр під час формування її геосфер в геологічному часі.
2. Результати експериментальних палеогеографічних реконO
струкцій враховували астрономічні закономірності руху нашої
планети по своїй орбіті з віддаленням і наближенням Землі до
Сонця з періодичністю в десятки і сотні тисяч років (цикли
Міланковича), а також враховувались впливи змін сонячної акO
тивності з періодичністю в десятки і сотні років. Але це не може
пояснити різке зростання температур атмосфери Землі, що почаO
лось орієнтовно 150 років тому, коли почався в багатьох країнах
масштабний промисловий розвиток.
3. На сьогодні міжнародним науковим товариством визнано,
що основним фактором цього «глобального потепління» є прогO
ресивне збільшення викидів вуглекислого газу СО2 в атмосферу,
який утворюється, в основному, під час спалювання органічних
енергоносіїв (газ, нафта, вугілля тощо) і формує в атмосфері
своєрідну теплонепроникну «ковдру», що заважає тепловому
випромінюванню покидати Землю.
4. Отже, якщо вже зараз не почати повсемісно в планетарноO
му масштабі реалізовувати комплекс «протипарникових» заO
ходів, що їх рекомендують останнім часом ООН та міжнародні
кліматичні форуми, то підвищення середньої температури атO
мосфери Землі перевищить 2 °С вже 2050 року. Підйом темпераO
тури неможливо буде зупинити, що призведе до планетарної каO
тастрофи на опустеленій Землі.
5. Якими ж повинні бути вже сьогодні протипарникові заходи?
5.1. Це насамперед масштабний і оперативний перехід усіх
країн світу на так звану зелену енергетику, тобто заміну горючих
енергоносіїв на відтворювані джерела енергії (сонячну, вітрову,
геотермальну, водневу тощо). МВФ рекомендує для цього застоO
совувати податкові важелі впливу для виробників двох вказаних
типів енергоносіїв: податкові максимуми — для «горючих» джеO
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рел енергії, та податкові мінімуми — для відтворюваних енергеO
тичних джерел.
5.2. Треба максимально залучати природні рослинні екосисO
теми, особливо болотні, як найбільш вологозабезпечені, для виO
ведення в процесі фотосинтезу надлишків СО2 з атмосфери. Цей
підхід, як підкреслюється в рішеннях останніх міжнародних фоO
румів, є одним з ефективних і мало затратних засобів мінімізації
негативного впливу кліматичних змін. Про це також йде мова в
останніх публікаціях Потсдамського інституту досліджень
клімату (ФРН).
В Україні кліматичними дослідженнями займаються певні
академічні, відомчі та освітянські установи. Зокрема, Науковий
центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних
наук Національної академії наук України (ЦАКДЗ) займається
дослідженнями кругообігу вуглецю в системі атмосфера — росO
линність, використовуючи матеріали аерокосмічних газоOспектO
ральних зйомок та інструментальних полігонних визначень
величин абсорбції (вилучення) СО2 з атмосфери рослинними
(зокрема болотними) екосистемами. Одержані результати можуть
бути обґрунтуванням для рекультивації осушених болотних сиO
стем з метою збільшення внеску України в міжнародні заходи
щодо мінімізації вмісту СО2 в атмосфері, отже, уповільнення
зростання її температури.
5.3. І, нарешті, для досягнення реального планетарного ефекO
ту уповільнення зростання температури на нашій планеті треба
чітко переформатувати наявну стратегію розвитку суспільства
«споживання» та його духовні, ідеологічні та соціальноOекоO
номічні засади.
«Потрібно жити скромніше в багатих країнах», як було
відзначено на ХХ конференції ООН щодо змін клімату (2014).
Інакше нас чекає опустелювання зі зменшенням ресурсів питної
води та продовольства, зростання епідемічних ситуацій, потоків
біженців і міждержавних конфліктів.
Як бачимо, перед нами безліч цікавих проблем, які чекають
на своє вирішення за допомогою новітніх технологій. А це ознаO
чає, що знову треба працювати, удосконалюватися, йти вперед.
*
*
*
До цього короткого нарису не увійшла інформація про десятO
ки експедиційних робіт, проведених ювіляром не тільки в усіх
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регіонах України, а й на Далекому Сході та в республіках СеO
редньої Азії. Протягом багатьох років було виконано конкретні
дослідження щодо оцінки методом математичного моделювання
запасів питних і термомінеральних вод та проведено пошуки коO
рисних копалин із застосуванням аерокосмічних методів. Не
відображено тут і велику кількість (понад 30) відряджень у далеO
ке зарубіжжя (Японія, Німеччина, Франція, Італія, Австрія тоO
що) для участі у міжнародних наукових форумах і виконання
спільних із зарубіжними колегами досліджень. У рік свого 90Oріччя
та 65Oріччя наукової діяльності ювіляр, як і завжди, багато і
плідно працює, перетворюючи у реальні практичні досягнення ті
наукові напрацювання, яким він присвятив своє життя.
Усім, кому доводилося спілкуватися з Вадимом Івановичем
Ляльком, відома його цілеспрямованість, ерудованість, вміння
проводити дослідження на сучасному науковому рівні і доводити
їх до практичних результатів. Широкий кругозір, почуття гумору,
принциповість, реальна допомога тим, хто її поOтребує, — ось
риси, які притаманні ювілярові. Відома його увага до близьких і
рідних: сестри Ніни (відповідального секретаря «Геологічного
журналу»), дружини Надії (кандидата хімічних наук), а особливо —
до сина Сергія, який працює старшим викладачем англійської
мови у Київському національному університеті імені Тараса ШевO
ченка, та онучки Валі (студентки факультету журналістики КНУ).
Побажаємо ж вельмишановному Вадиму Івановичу ще багаO
то років творчих звершень, щастя та здоров’я!

Курсант спецшколи ВійськовоO
повітряних сил (1948)

Студент геологічного факультету
Київського державного університеO
ту ім. Т.Г. Шевченка (1953)

Останній державний іспит позаду (1955). Зліва направо: Юрій Харечко, ВаO
лентин Федоровський, Владислав Плаксін, Юрій Прилипко, Вадим Лялько,
Юрій Малашенко

Прийом у губернатора Токіо (Японія). Міжнародний симпозіум «ВзаємоO
дія водаOпорода» (1970). В.І. Лялько — шостий праворуч

Інститут геологічних наук АН УРСР. Обговорення результатів математичO
ного моделювання геофільтраційних задач. Зліва направо: дOр геол.Oмін.
наук АН УРСР, зав. відділу тепломасопереносу в земній корі В.І. Лялько,
канд. геол.Oмін. наук Г.А. Шнейдерман, канд. фізOмат. наук З.М. Шпортюк

Електрогідродинамічне моделювання фільтраційних процесів у межиріччі
Дніпро — Молочна (1961)

Польові екскурсії Всесоюзної геотермічної наради (Камчатка, 1976 р.).
В.І. Лялько — третій ліворуч

Виступ на Міжнародній конференції з дистанційного зондування Землі
(ФРН, Потсдам, 1991 р.)

Міжнародний семінар із застосування ГІСOтехнологій у дистанційному
зондуванні Землі (Чехія, Прага, 1995 р.). Зліва направо: професор К.OХ. МаO
рек (ФРГ), чл.Oкор. НАН України В.І. Лялько (Україна), доктор С. Оппітц
(ФРН), канд. геол.Oмін. наук О.І. Сахацький (Україна)

Державна Комісія із запуску першого українського природоOресурсного
космічного апарату «СічO1» (Євпаторійський Центр дальнього космічного
зв’язку, 1995 р.). В.І. Лялько — п’ятий праворуч

Обговорення спільного проєкту з Чорнобильської тематики з директором
Центру дистанційного зондування Землі професором К.OХ. Мареком
(ФРН, Потсдам, 1996 р.)

Центр космічного зв’язку та управління дистанційним зондуванням Землі
Європейського космічного агентства (Італія, Фучіно, 1997 р.). Зліва направо:
О.І. Сахацький, М. Нарді (директор Центру), В.І. Лялько, Ю. Ліхтенегер

Загальні збори Національної академії наук України (2006). Зліва направо:
заступник директора Центру М.О. Попов, зав. відділу, чл.Oкор. НАН України
О.Д. Федоровський, заступник директора Центру В.Г. Прокопенко,
директор Центру чл.Oкор. НАН України В.І. Лялько

Президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон вручає ДипO
лом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки директору
ЦАКДЗ ІГН НАН України В.І. Ляльку (2004)

Президент НАН України
академік НАН України
Б.Є. Патон поздоровляє
академіка НАН України
В.І. Лялька з нагородженO
ням його орденом «За засO
луги» ІІ ступеня (2017)

Загальні збори НаціональO
ної академії наук України
(2010). Зліва направо: перO
ший ряд — академіки
НАН України М.В. Багров,
Б.Є. Патон, В.І. Лялько;
другий ряд — члениOкоO
респонденти НАН України
В.І. Осадчий, М.Д. ГродO
зинський

Виступ на міжнародному форумі Global and Regional Climate Changes (2010)

Польові (експедиційні) роботи. Шацький національний парк (2008)

Польові (експедиційні) роботи. Шацький національний парк (2009)

Євпаторійський центр дальнього космічного зв’язку (2009). Акад. НАН УкO
раїни В.І. Лялько — другий ліворуч, акад. НАН України Я.С. Яцків — третій
ліворуч, чл.Oкор. НАН України О.Д. Федоровський — перший праворуч

Євпаторійський центр дальнього космічного зв’язку (2009)

Євпаторійський центр
дальнього космічного
зв’язку (2009). В.І. ЛяльO
ко на фоні радіотелеO
скопа ПO2500 (РТO70)

В.І. Лялько переконує Київського міського голову В.В. Кличка у необO
хідності застосовувати методи дистанційного зондування для вирішення
проблем Києва (результатом був Договір на виконання робіт з оцінки
зсувонебезпечності, 2014 р.)

Колектив Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геологічних наук НАН України (2018)

Родина В.І. Лялька (Київ, 1971 р.). Зліва направо: батько Іван СильO
вестрович, мати Галина Дем’янівна, син Сергій, сестра Ніна

Син Сергій, невістка Олена (1994)

Вадим Іванович з онукою Валею (2020)

Вадим Іванович з дружиною Надією Анатоліївною (1999)

ОСНОВНІ РОЗРОБКИ В.І. ЛЯЛЬКА
З НОВИХ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

1955—1956 Складання карти з пояснювальною запискою
гідрогеологічних умов сільськогосподарського воO
допостачання півдня України масштабу 1 : 500 000
(Інститут геологічних наук АН УРСР і ВсесоюзO
ний гідроOгеологічний трест Мінгео СРСР). СпівO
автори: А.Є. Бабинець, Г.І. Молявко (відзначена поO
дякою Президента АН УРСР академіка О.В. ПалO
ладіна)
1957—1958 Вивчення радіоактивності мінеральних вод УкO
раїнського кристалічного щита й узагальнення маO
теріалів по застосуванню тритієвого методу в гідроO
геологічних дослідженнях. Співавтори: А.Є. БабиO
нець, Н.Й. Радько, С.Т. Звольський
1959—1964 Дослідження формування ресурсів підземних вод і
динаміки вологи в зоні аерації посушливих
районів України на основі експериментальних
польових робіт з лізіметричних вимірів, нейтронO
ного гамаOкаротажу свердловин і обробки отримаO
них матеріалів із застосуванням розрахункових
залежностей теорії тепловологоообміну і матемаO
тичного моделювання процесів фільтрації (на
прикладі межиріччя Дніпро—Молочна). СпівавO
тори: А.Є. Бабинець, С.Т. Звольский, Г.А. ШнейO
дерман, М.О. Войтенко, М.Г. Костяний.
За цими матеріалами захищена кандидатська диO
сертація за фахом «гідрогеологія» (1964) і видана
відповідна монографія (1965)
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1965—1972 Дослідження теплоO і масопереносу в земній корі
на основі складання комп’ютерних програм стоO
совно розрахунків експлуатаційних запасів термальO
них і мінеральних вод, захоронення промстоків у
надра, палеореконструкції процесів рудоутворенO
ня, обґрунтування гідрогеохімічних і гідрогеотерO
мічних пошуків корисних копалин з урахуванням
кінетики взаємодії в системі «розчин—порода».
Співавтори: М.М. Митник, Ю.Ф. Філіпов, Є.В. ДоO
бровольський, З.М. Шпортюк, В.Г. Ткаченко.
За цими матеріалами захищена докторська дисерO
тація «Дослідження особливостей теплоO і масопеO
реносу в підземних водах південного заходу РоO
сійської платформи і суміжних регіонів» (1972) і
видана відповідна монографія (1974), яку було пеO
ревидано в США (1981)
1973—1991 Розробка теоретикоOметодичних основ формуванO
ня геотермічних, геохімічних, спектральних поO
шукових сигналів у приповерхневих шарах і на
земній поверхні на основі уявлень теорії енергомаO
сообміну в геосистемах. Складання комп’ютерних
програм рішення прямих і обернених гідрогеоO
термічних задач стосовно пошуків нафтогазових
покладів.
Експериментальні наземні й авіаційні теплові,
мультиспектральні і радіохвильові зйомки для
рішення геологічних і екологічних задач.
За цими роботами видано 12 монографій. СпівO
автори: М.М. Митник, Є.В. Добровольський,
Л.Д. Вульфсон, А.І. Сахацький, З.М. Шпортюк,
О.М. Сибірцева
1992 —
дотепер

ТеоретикоOметодичне обґрунтування і практичне
випробування у виробничих умовах нових методів
в аерокосмічному землезнавстві (радарна інтерO
ферометрія, гіперспектрометрія та ін.) стосовно
вирішення актуальних для України природоресурсO
них і природоохоронних задач (пошуки нафтогаO
зових покладів, контроль і прогнозування врожайO
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ності сільськоOгосподарських культур, пожежонеO
безпечності лісів, підтоплення територій, паводO
ків, екологічного стану територій і акваторій та ін.).
Упровадження зазначених розробок у практику
відбувалось в організаціях Міністерств надзвичайO
них ситуацій, агропрому, екоресурсів, нафтогазO
прому та ін.
Ці роботи неодноразово доповідалися на вітчизO
няних і міжнародних форумах, описані у 30 видаO
них монографіях, збірниках, статтях. П’ять разів
заслуховувалися на засіданні Президії НАН УкO
раїни, де одержали високу оцінку. Їхнє виконання
дало змогу виграти гранти Міжнародного наукоO
вого фонду і космічних агентств України, НімечO
чини, Франції, Японії та Європейського космічO
ного агентства.
Роботи 2002—2021 рр. присвячено дослідженням
змін в екосистемах та кругообігу в них вуглецю,
вони виконувались із широким використанням
матеріалів багатоспектральних космічних, безпіO
лотних та наземних полігонних зйомок. Це дало
можливість виявити кількісні характеристики абO
сорбції СО2 різними рослинними екосистемами і
рекомендувати розвиток болотних систем як
успішний фактор вилучення СО2 з атмосфери в
умовах наявних процесів регіонального і глобальO
ного потепління. Співавтори: З.М. Шпортюк,
Л.Д. Вульфсон, О.І. Сахацький, В.Ю. Жарий,
Ю.В. Костюченко, О.Т. Азімов, Г.М. Жолобак,
Л.О. Єлістратова, Д.М. Мовчан, А.Я. ХодоровсьO
кий,О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, О.А. Апостолов,
Є.М. Дорофей, А.І. Воробйов, І.Ф. Романчук,
М.М. Шаталов, М.В. Ющенко, І.М. Копачевський,
І.Г. Артеменко, С.І. Голубов, Т.І. Орленко та ін.

ОСНОВНІ ДАТИ
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

Вадим Іванович Лялько народився 1 вересня 1931 року у м. Переяслав
Київської області
1931—1938

Проживав у м. Переяслав. Батько — Лялько Іван СильвеO
стрович, інженерOгідротехнік, мати — Півньова Галина
Дем’янівна, медпрацівник

1938—1941

Проживав з батьками та навчався в початкових класах
школи № 43 у Києві

1941—1946

Проживав та навчався в школі у м. Переяслав

1946—1950

Навчався у Києві в спецшколі ВійськовоOПовітряних сил
та середній школі № 49, яку закінчив 1950 року

1950—1951

Студент Київського політехнічного інституту (гірничий
факультет)

1952—1955

Студент Київського державного університету (КДУ)
ім. Т.Г. Шевченка (геологічний факультет)

1955

Закінчив КДУ, диплом з відзнакою (спеціальність «гідроO
геологія»)

1955—1959

Інженер відділу гідрогеології Інституту геологічних наук
(ІГН) АН УРСР (м. Київ)

1959—1965

Молодший науковий співробітник ІГН

1964

Захистив кандидатську дисертацію на тему «ФормироваO
ние, оценка и прогноз изменения ресурсов подземных
вод в условиях засушливой зоны Украины»

1965—1969

Старший науковий співробітник ІГН

1969—1970

Завідувач відділу моделювання гідрогеологічних проO
цесів ІГН
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1970—1973

Старший науковий співробітник ІГН (після зміни струкO
тури інституту)

1972

Захистив докторську дисертацію на тему «Исследование
особенностей теплоO и массопереноса в подземных водах
югоOзапада Русской платформы и сопредельных регионов»

1973—1992

Завідувач відділу тепломасопереносу в земній корі ІГН

1974—1978

Обраний заступником академікаOсекретаря і членом БюO
ро Відділення наук про Землю (ВНЗ) АН УРСР

1976

Виконував обов’язки академікаOсекретаря ВНЗ АН
УРСР

1986

Присуджено звання професора

1986

Присуджена Премія ім. В.І. Вернадського АН УРСР

1989

Присуджена Державна премія УРСР в галузі науки і
техніки

1992 —
дотепер

Директор Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН
НАН України, член Бюро ВНЗ НАН України

1992

Обраний членомOкореспондентом АН України

1997

Присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і
техніки України»

2001

Обраний членомOкореспондентом Міжнародної академії
астронавтики

2004

Присуджено Державну премію України в галузі науки і
техніки

2010

Обрано дійсним членом (академіком) НАН України
Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради УкO
раїни

2011
2016 —
дотепер
2017
1974—2020

Нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня
Почесний директор Наукового центру аерокосмічних
досліджень Землі ІГН НАН України
Нагороджений Орденом «За заслуги» II ступеня
Нагороджений відомчими відзнаками НАН України,
Державного космічного агентства України, Геологічної
служби України, Спілки геологів України та інших дерO
жавних і громадських інституцій
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
*
ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

1958
1. Лялько В.І. До методики складання зведених гідрогеологічних
карт умов сільськогосподарського водопостачання. Геол. журн. 1958.
Т. 18. Вип. 5. С. 98—101.

1960
2. Лялько В.И. Применение тритиевого метода в гидрогеологичесO
ких исследованиях. Разведка и охрана недр. 1960. № 12. С. 47—49.
3. Лялько В.І. Про походження підвищених кількостей марганцю в
деяких водах Українського кристалічного щита. Геол. журн. 1960. Т. 20.
Вип. 4. С. 76—79.

1962
4. Лялько В.И., Бабинец А.Е., Звольский С.Т. Изучение ресурсов
подземных вод аридных областей с использованием радиоактивных
изотопов и электромоделирования. Тез. докл. конф. ООН по научн. и
техн. помощи развивающимся странам. Женева, 1962. С. 26.
5. Лялько В.И. Исследование ресурсов подземных вод междуречья
Днепр — Молочная методом ЭГДА и их оценка. Вторая конф. молодых
геологов Украины при Инте геол. наук АН УССР: Тез. докл. Киев: АН
УССР, 1962. С. 15—17.
6. Костяной М.Г., Лялько В.І. Оцінка можливостей руху вологи в
зоні аерації межиріччя Дніпро — Молочна на основі вивчення вмісту
зв’язаної води. Геол. журн. 1962. Т. 22. Вип. 5. С. 61—66.

1963
7. Лялько В.И., Бабинец А.Е., Звольский С.Т. Изучение ресурсов
подземных вод аридных областей с использованием радиоактивных
* У хронологічному покажчику наведено праці Вадима Івановича
Лялька за період 1958—2020 рр. Матеріали розміщено за роками видань,
а в межах року — за абеткою.

32

изотопов и электромоделирования. Докл. конф. ООН по научн. и техн.
помощи развивающимся странам. Женева, 1963. С. 65—82.
8. Лялько В.І. Про спосіб оцінки інфільтрації на рівень грунтових
вод на основі спостережень за режимом вологи і температури порід зоO
ни аерації. Формування підземних вод на Україні. Київ: АН УРСР, 1963.
С. 27—39.
9. Лялько В.І. Формування ресурсів підземних вод межиріччя
Дніпро — Молочна. Формування підземних вод на Україні. Київ: АН
УРСР, 1963. С. 41—65.

1964
10. Лялько В.И. Зависимость степени распреснения подземных
вод от интенсивности водообмена. 3я конф. молодых геологов ИГН АН
УССР. Киев: Наук. думка, 1964. C. 84—85.
11. Лялько В.И. Шнейдерман Г.А. Комплексный метод оценки,
взаимокорректировки и прогноза изменения основных параметров
подземных потоков при сокращенном объеме опытноOразведочных раO
бот. Киев: Наук. думка, 1964. 4 с.
12. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. О методе оценки взаимокоррекO
тировки и прогноза изменения основных параметров подземных потоков
на основе теории тепломассообмена и электромоделирования. 3я конф.
молодых геологов ИГН АН УССР. Киев: Наук. думка, 1964. С. 86—89.
13. Бабинець А.Є., Звольський С.Т., Лялько В.І. Оцінка живлення
грунтовых вод для районів зрошувальних земель півдня України. Геол.
журн. 1964. Т. 24. Вип. 6. С. 3—17.
14. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Природные процессы и модеO
ли гидрогеологии. Орудия и методы современной науки: Тр. 2го Всесоюз.
симпоз. Новосибирск: Наука. 1964. С. 41—50.

1965
15. Лялько В.И., Звольский С.Т. Изучение условий миграции влаO
ги в толще четвертичных отложений юга Украины радиометрическими
методами. Аннотация законченных в 1964 г. НИР по гидротехнике.
МоскваOЛенинград: Энергия, 1965. С. 61.
16. Лялько В.И. К вопросу баланса грунтовых вод междуречья
Днепр — Молочная. Водное хозяйство. Киев: Урожай, 1965. С. 27—35.
17. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Определение и прогноз измеO
нения во времени ресурсов подземных вод основного неогенового и
среднеэоценового горизонтов и региональная корректировка водопроO
водимостей в пределах междуречий Молочная — Днепр — Ингулец меO
тодом электромоделирования. Аннотация законченных в 1964 г. НИР по
гидротехнике. МоскваOЛенинград: Энергия, 1965. С. 37.
18. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Определение и прогноз измеO
нения естественных ресурсов подземных вод основного неогенового

33

водоносного горизонта в пределах междуречья Днепр — Молочная меO
тодом электромоделирования. Аннотация законченных в 1964 г. НИР по
гидротехнике. МоскваOЛенинград: Энергия, 1965. С. 38.
19. Лялько В.І. Прогноз нестаціонарної регіональної фільтрації
підземних вод методом електромоделювання. Геол. журн. 1965. Т. 25.
Вип. 3. С. 18—29.
20. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Формирование и прогноз реO
сурсов подземных вод засушливых районов: Экспериментальные исO
следования на примере юга Украины. Киев: Наук. думка. 1965. 187 с.
21. Лялько В.И. Формирование, оценка и прогноз изменения реO
сурсов подземных вод в условиях засушливой зоны Украины. Аннота
ция законченных в 1964 г. НИР по гидротехнике. МоскваOЛенинград:
Энергия, 1965. С. 39.

1966
22. Лялько В.И. Исследование динамики влаги в зоне аэрации и
питания грунтовых вод на основе теории тепломассопереноса. Между
нар. симпоз. по зоне аэрации: Докл. Вагенинген, Нидерланды, 1966.
С. 27—34.
23. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Особенности моделирования
плановой фильтрации на электроинтеграторах в непрерывной среде. Не
которые вопросы прикладной математики и аналитической вычислитель
ной техники: Тр. Инта математики АН УССР. Киев, 1966. С. 15—19.
24. Лялько В.И., Бабинец А.Е., Радько Н.И. Подземные термальO
ные и минеральные воды Украинской ССР. Киев: Реклама, 1966. 4 с.
25. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Применение математическоO
го моделирования в региональных гидрогеологических исследованиO
ях. Мат. методы в геологии: Докл. совещ. Новосибирск: Наука, 1966.
С. 45—51.

1967
26. Кутас Р.І., Лялько В.І., Митник М.М. Вплив гідрогеологічних
факторів на результати геотермічних вимірів. Доп. АН УРСР. Сер. Б.
1967. № 12. С. 1077—1081.
27. Лялько В.И. Об оценке влагоO и теплопереноса в различных
термогидродинамических зонах подземной гидросферы. Проблемы
гидрогеологии и инженерного грунтоведения. Киев: Наук. думка,
1967. С. 31—40.
28. Лялько В.І., Митник М.М., Ткаченко В.Г. Про методику розO
рахунку запасів термальних вод з застосуванням електромоделювання.
Геол. журн. 1967. Т. 27. Вип. 6. С. 29—39.
29. Лялько В.И., Бабинец А.Е., Жернов И.Е. и др. Состояние и
перспективы гидрогеологии в Украинской ССР на 1966—1970 гг. Перс
пективы советской геологии: Докл. совещ. Киев, 1967. С. 3—15.

34

1968
30. Лялько В.І., Митник М.М. Визначення швидкості руху
флюїдів у надрах та проникності гірських порід за геотермічними даниO
ми. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1968. № 5. С. 389—393.
31. Бабинец А.Е., Лялько В.И., Митник М.М. Возможные пути
решения некоторых вопросов формирования термальных вод в артезиO
анских бассейнах с использованием термогидродинамических расчеO
тов и изотопных соотношений. Междунар. геол. конгресс: Докл. ХХІІІ
сессии. Прага, 1968. Т. 17. С. 9—16.
32. Лялько В.И. Исследование динамики влаги в зоне аэрации и
питания грунтовых вод на основе теории тепловлагопереноса. Бюл.
Междунар. ассоц. науч. гидрогеологии. 1968. Т. 13. № 2. С. 21—28.
33. Лялько В.И. Метод расчета моделированием оптимального отO
бора тепла Земли с помощью откачки термальных вод. Бюл. Междунар.
ассоц. науч. гидрогеологии. 1968. Т. 13. № 2. С. 29—34.
34. Буянова И.Я., Лялько В.И., Месяц И.А. Термальные воды ЗаO
падного Крыма и экспериментальное прогнозирование их запасов.
Геол. журн. 1969. Т. 28. Вып. 5. С. 44—53.

1969
35. Бабинец А.Е., Звольский С.Т., Лялько В.И. Изучение условий
миграции влаги в толще четвертичных отложений юга Украины радиоO
метрическими методами. Изучение водных ресурсов. Москва: Наука,
1969. 80 с.
36. Лялько В.И., Митник М.М. Карта геотермических условий
УССР. Аннотации законченных в 1967 г. НИР по геологии. Киев: Наук.
думка, 1969. Вып. 3. С. 18.
37. Лялько В.И., Митник М.М. О методике оценки скорости верO
тикальной фильтрации флюидов в слоистых системах и ее влияние на
определение теплового потока. Вулканизм, гидротермы и глубины Земли:
Материалы к 3му Всесоюз. вулкан. совещ. ПетропавловскOКамчатO
ский: Дальневост. кн. издOво, 1969. С. 27—36.
38. Лялько В.И. Расчет оптимального отбора тепла недр при отO
качке термальных вод с помощью моделей ЭГДА. Применение вычисли
тельной техники при гидрогеологических исследованиях. Москва: Недра,
1969. С. 84—92.
39. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Ресурсы подземных вод основO
ного неогенового и среднеэоценового водоносных горизонтов, проO
гноз их изменения и региональная корректировка водопроводимостей
междуречий Молочная — Днепр — Ингулец методом электромоделиO
рования. Изучение водных ресурсов. Москва: Наука, 1969. С. 66—68.

1970
40. Лялько В.И., Митник М.М. Влияние вертикальной фильтраO
ции воды в однородных слабопроницаемых пластах на геотермические

35

параметры. Применение геофизических методов при гидрогеологических и
инженерногеологических исследованиях. Москва, 1970. С. 21—30.
41. Лялько В.И., Смирнова Н.А. Вопросы физикоOхимической
совместимости растворов при подземном захоронении промстоков.
Материалы науч.техн. конф. по использ. и охране подзем. вод. Баку, 1970.
С. 126—129.
42. Лялько В.И., Митник М.М., Ткаченко В.Г. Об одной матемаO
тической модели процесса гидротермального рудообразования. Проб
лемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения. Киев: Наук. думка,
1970. С. 237—250.
43. Лялько В.И., Митник М.М., Ткаченко В.Г., Филиппов Ю.Ф.
Об одном методе расчета ореолов загрязнения подземных вод. Охрана
подземных вод УССР от загрязнения и истощения: Материалы I респ.
науч.техн. совещ. Киев: Наук. думка, 1970. Вып. 5. С. 49—53.
44. Лялько В.И., Пелешенко В.И. О математических моделях гидO
рогеохимического массопереноса. Междунар. симпоз. по гидрогеохимии
и биогеохимии: Тез. докл. Токио, 1970. С. 9.
45. Бут Ю.С., Лялько В.И., Митник М.М. и др. О прогнозироваO
нии распространения загрязнений в подземных водах с помощью анаO
логовых и цифровых вычислительных машин. Материалы науч.техн.
конф. по использ. ресурсов подзем. вод и охраны их от загрязнения и исто
щения. Баку, 1970. С. 117—119.
46. Лялько В.И., Ткаченко В.Г., Филиппов Ю.Ф. О расчете массоO
переноса при нагнетании промстоков в обводненные пласты. Пробле
мы гидрогеологии и инженерного грунтоведения. Киев: Наук. думка, 1970.
С. 250—253.
47. Лялько В.И., Митник М.М. Оценка величины вертикального
перетока подземных вод и коэффициента фильтрации слабопроницаеO
мых пород с помощью геотермических методов. Применение геофизи
ческих методов при гидрогеологических и инженерногеологических иссле
дованиях. Москва, 1970. С. 31—35.
48. Лялько В.И. Перспективы глубинного теплоотбора в УкраинсO
кой ССР. Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения. Киев:
Наук. думка, 1970. С. 222—237.
49. Бут Ю.С., Лялько В.И., Словачевский Ю.Г., Филиппов Ю.Ф.
Прогноз движения загрязнений в подземных водах с помощью электO
ромоделирования. Охрана подземных вод УССР от загрязнения и исто
щения: Материалы І респ. науч.техн. совещ. Киев: Наук. думка, 1970.
Вып. 1. С. 20—24.

1972
50. Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф. Изучение и обобщение материO
алов по захоронению сточных вод. Реф. информация о законченных в АН
УССР в 1969—1970 гг. работах по геологии. УкрНИИНТИ. 1972. Вып. 4.
С. 18.

36

51. Лялько В.И., Митник М.М. Оценка теплопереноса в зоне затO
рудненного водообмена. Энергетика геологических и геофизических про
цессов. Москва: Наука, 1972. С. 105—110.
52. Лялько В.И., Бут Ю.С., Шнейдерман Г.А. Оценка эксплуатаO
ционных запасов пресных подземных вод Чонгарского полуострова.
Реф. информация о законченных в АН УССР в 1969—1970 гг. работах по
геологии. УкрНИИНТИ. 1972. Вып. 4. С. 19.
53. Лялько В.И., Митник М.М., Ткаченко В.Г. Разработка теореO
тических основ и методики определения и прогнозирования запасов
термальных вод. Реф. информация о законченных в АН УССР в 1969—1970
гг. работах по геологии. УкрНИИНТИ. 1972. Вып. 4. С. 20.
54. Лялько В.И., Митник М.М., Ткаченко В.Г. Разработка теореO
тических основ и методики расчета тепломассопереноса в подземных
водах. Реф. информация о законченных в АН УССР в 1969—1970 гг. рабо
тах по геологии. УкрНИИНТИ. 1972. С. 21.

1973
55. Лялько В.И. Баланс термальных вод Закарпатья и прогнозироO
вание их запасов. Изучение и использование тепла Земли. Москва: НауO
ка, 1973. С. 32—39.
56. Лялько В.І. Елементи гідрохімічної інверсії підземних вод у
ДніпровськоOДонецькій западині та можливий механізм їх формуванO
ня. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1973. № 11. С. 981—984.
57. Лялько В.И., Шнейдерман Г.А. Методологические принципы
создания АСУOВОДА в гидрогеологии. Информационные системы. КиO
ев, 1973. С. 15—18.
58. Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф. Некоторые вопросы физикоO
химической совместимости промышленных стоков, пластовых вод и
породOколлекторов. Тез. докл. 7го совещ. по подзем. водам Сибири и
Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. С. 8.
59. Лялько В.И., Пелешенко В.Н. О математических моделях гидO
рогеологического массопереноса. Proceedings of Symposium on Hydro
geochemistry and Biogeochemistry (Sept., 1970, Tokyo, Japan). Washington:
The Claks Company, 1973. Т. 1. P. 18O24.
60. Лялько В.И., Бут Ю.С., Шнейдерман Г.А. О прогнозировании
подтока соленых вод с помощью электромоделирования при эксплуатации
подземных вод в Присивашье. Геол. журн. 1973. Т. 33. Вып. 6. C. 56—64.
61. Лялько В.И. О региональных особенностях процессов теплоO
и массопереноса и перспективах глубинного теплоотбора в МолдавсO
ком, Предкарпатском и Закарпатском бассейнах подземных вод. Тек
тоника и полезные ископаемые запада Укр. ССР. Киев: Наук. думка,
1973. С. 27—34.
62. Лялько В.И., Митник М.М. О формировании запасов терO
мальных вод ДнепровскоOДонецкой впадины. Изучение и использование
тепла Земли. Москва: Наука, 1973. С. 17—23.

37

63. Лялько В.И., Белевцев Я.Н., Скуридин С.А. О роли математиO
ческих методов в развитии геологических наук. Математика и науч.
техн. прогресс: Докл. респ. конф. Киев: Наук. думка, 1973. С. 12—18.

1974
64. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Исследование кинетики и
механизма взаимодействия фторнесущих подземных вод с карбонатсоO
держащими породами. Взаимодейстие водапорода: Тез. докл. Между
нар. симпоз. Прага, 1974. С. 5.
65. Лялько В.И. Методы расчета теплоO и массопереноса в земной
коре. Киев: Наук. думка, 1974. 131 с.
66. Лялько В.И., Лурье А.И., Митник М.М. О комплексной интерO
претации геотермических аномалий как поискового критерия на нефть
и газ. Прямые методы поисков нефти и газа: Тез. докл. конф. ИваноO
Франковск, 1974. С. 9.
67. Лялько В.И., Лукович В.В., Митник М.М., Ткаченко В.Г. О реO
шении задач планового теплоO и массопереноса в подземных водах с
помощью ЭЦВМ. Гидромеханика. 1974. № 28. С. 15—25.
68. Лялько В.И., Митник М.М. Оценка теплопроводности горных
пород по гидрогеотермическим данным. Геотермия. 1974. Вып. 1—2.
С. 21—29.
69. Лялько В.И. Перспективность использования тепла Земли в
пределах Украинской ССР. Киев, 1974. 5 с.
70. Лялько В.И. Программы для расчета задач тепломассопереноO
са на ЭВМ. Геотермия. 1974. Вып. 1—2. С. 3—21.
71. Лялько В.И., Щербань А.Н., Бабинец А.Е., Митник М.М. Теп
ло Земли и его извлечение. Киев: Наук. думка, 1974. 262 с.

1975
72. Лялько В.И., Митник М.М. Дистанционные геотермические
поиски полезных ископаемых. Геол. журн. 1975. Т. 35. Вып. 6. С. 27—45.
73. Лялько В.І. Застосування теорії тепломасопереносу, ЕОМ та
спеціалізованих дистанційних зйомок для підвищення ефективності
комплексних геологічних досліджень. Вісн. АН УРСР. 1975. № 1. С. 89—95.
74. Лялько В.И., Митник М.М. Математические модели гидрогеоO
термальных систем и оценка геотермальных ресурсов с помощью
компьютеров. ХVI Генер. ассамблея Междунар. союза геологов и геофизи
ков: Тез. докл. (Гренобль, авг.Oсент. 1975 г.). Гренобль, 1975. С. 17.
75. Лялько В.И., Бут Ю.С., Шнейдерман Г.А. Моделирование усO
ловий загрязнения подземных вод на участке КременнаяOЛисичанск.
Водные ресурсы. Москва: Наука, 1975. С. 18—26.
76. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Шпортюк З.М. Некоторые метоO
ды моделирования на ЭВМ и АВМ процессов теплоO и массопереноса
в земной коре. Материалы совещ. по геотерм. методам исслед. в гидрогео
логии. Москва, 1975. С. 38—45.

38

77. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. О дистанционном
геотермическом методе обнаружения участков и оценки питания и
разгрузки подземных вод. Материалы совещ. по геотерм. методам ис
след. в гидрогеологии. Москва, 1975. С. 46— 51.
78. Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф. Оценка перспектив подземного
захоронения промышленных сточных вод в ДнепровскоOДонецкой
впадине с применением аналоговых и цифровых вычислительных устO
ройств. Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения. Киев:
Наук. думка, 1975. Вып. 4. С. 56—61.
79. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Применение динамических
моделей массопереноса в подземных водах для гидрогеохимических поO
исков. Кинетика и динамика геохимических процессов: Тез. рабочего совещ.
по кинетике и динамике геохим. процессов. Москва, 1975. С. 13—4.

1976
80. Лялько В.И., Романовская В.А., Малашенко Ю.Р. АккумуляO
ция и рециркуляция легкоподвижных углеродO и азотсодержащих соеO
динений с помощью метаниспользующих микроорганизмов. Почв. ор
ганизмы как компоненты экосистемы: Тез. докл. VI Междун. коллоквиу
ма (Упсала, Швеция, июнь, 1976 г.). Упсала, 1976. С. 8.
81. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Исследование кинетики и меO
ханизма взаимодействия фторнесущих подземных вод с карбонатсодерO
жащими породами. Докл. Изд. геол. службы ЧССР. Прага, 1976. С. 36—41.
82. Лялько В.И. Координация работ в области геологии, геофизиO
ки, геохимии. Вестн. АН СССР. 1976. № 12. С. 48—50.
83. Лялько В.И., Митник М.М. Математические модели гидроO
термальных систем и исследование процессов их формирования с поO
мощью ЭВМ. Науч. использ. тепла Земли в вулканических областях: Тез.
докл. Всесоюз. семинара. ПетропавловскOКамчатский,1976. С. 6.
84. Лялько В.И. ТеплоO и массоперенос в земной коре. Институт
геологических наук АН УССР. Киев: Наук. думка, 1976. С. 154—159.
85. Лялько В.І. Про координацію досліджень у галузі геології, геоO
фізики та геохімії в Академії наук СРСР і академіях наук союзних ресO
публік. Вісн. АН УРСР, 1976. № 11. С. 82—86.
86. Лялько В.И., Митник М.М., Сибирцева О.Н., Шпортюк З.М.
Прогноз продвижения загрязнений в водоносных пластах с помощью
ЭВМ. Новые методы исследования подзеных вод: Тез. докл. Всесоюз. семи
нара. Киев, 1976. С. 11.
87. Лялько В.И., Романовская В.А., Малашенко Ю.Р. Участие меO
танпотребляющих микроорганизмов в аккумуляции и рециркуляции
подвижного углерода. Ecol. Bull. 1976. 25. P. 114.
88. Лялько В.И., Добровольский Е.В. ФизикоOхимические закоO
номерности образования флюоритового оруденения в Подольском
Приднестровье. I Всесоюз. совещ. по флюориту: Тез. докл. Москва: НедO
ра, 1976. С. 8.

39

1977
89. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Динамическая модель обраO
зования флюоритового оруденения в терригенных толщах. Взаимодей
ствие водапорода: Докл. 2го Междунар. симпоз. Страсбург, 1977.
С. 21—28.
90. Лялько В.І., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Дослідження особO
ливостей температурного поля поверхні Землі на нафтогазових площах
ДніпровськоOДонецької западини з метою виявлення критеріїв дисO
танційних пошуків нафти та газу. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1977. № 7.
С. 599—601.
91. Лялько В.И., Малашенко Ю.Р., Романовская В.А. Модель осоO
бых механизмов микробиологической циркуляции углеводородных гаO
зов. Ecol. J. 1977. V.11. P. 92.
92. Лялько В.И., Сибирцева О.Н., Шпортюк З.М. Некоторые моO
дели обратных задач для интерпретации геотермических аномалий на
основе метода регуляризации. Моделирование нестационарных процес
сов. Киев, 1977. С. 11—20.
93. О координации исследований в области геологии, геофизики
и геохимии в АН УССР и академиях наук союзных республик: ВыездO
ное заседание Секции наук о Земле Президиума АН СССР в Минске.
Геол. журн. 1977. Т. 37. Вып. 1. С. 153—155.
94. Лялько В.И., Олейник А.Я. О применении теории теплоO и
массопереноса для решения задач защиты подземных вод от загрязнеO
ний. Реф. Междунар. ассоц. гидравл. исслед. ФРГ. 1977. С. 13.
95. Lyalko V.I., Romanovskaya V.A., Malashenko Yu.R. et al. InvolveO
ment of methaneOutilizing microorganisms in accumulation and recirculaO
tion of readily mobile carbon and nitrogenous compounds. Ecol. Bull. 1977.
P. 556O560.

1978
96. Лялько В.И., Малашенко Ю.Р., Митник М.М., Вульфсон Л.Д.
Геологическая деятельность углеводородокисляющих микроорганизO
мов. Докл. АН УССР. Сер. Б. 1978. № 4. С. 306—310.
97. Лялько В.І. Геотермія. Українська радянська енциклопедія. 2Oге
вид. Київ, 1978. С. 354.
98. Бут Ю.С., Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф., Шнейдерман Г.А.
Гидрогеологическое обоснование мероприятий по охране водозаборов
подземных вод в среднем течении р. Сев. Донца от загрязнения. Вопро
сы генезиса, динамики, формирования подземных вод и воднофизические
свойства пород УССР. Киев: Наук. думка, 1978. С. 77—82.
99. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Исследование
субмаринных источников геотермическими методами. Геол. журн.
1978. Т. 38. № 1. С. 46—52.
100. Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф., Шнейдерман Г.А., Шпортюк З.М.
Крупномасштабное моделирование загрязнений водозаборов подземO

40

ных вод и мероприятий по их охране в среднем течении р. Сев. Донца
(1974). Результаты науч.исслед. работ (1971—1977). Киев, 1978. С. 60—61.
(Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 78O10).
101. Буянова И.Я., Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф., Шнейдерман Г.А.
Крупномасштабное моделирование загрязнений водозаборов подземO
ных вод и мероприятий по их охране в среднем течении р. Сев. Донца
(1975). Результаты науч.исслед. работ (1971—1977). Киев, 1978. С. 64—
65. (Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 78O10).
102. Лялько В.И., Митник М.М. Математические модели гидроO
термальных систем и исследование процессов их формирования с поO
мощью ЭВМ. Изучение и использование гидротермальных ресурсов в вул
канических областях. Москва: Наука, 1979. С. 117.
103. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Некоторые особенности
механизмов метасоматического замещения минералов. Математичес
кое и физическое моделирование рудообразующих процессов. Москва,
1978. С. 20—27.
104. Волков Н.Г., Воробьев А.И., Вульфсон Л.Д., Гавриш В.К.,
Лялько В.И. и др. Новые комплексные методы поисков нефтяных и гаO
зовых месторождений на основе теории тепломассопереноса с примеO
нением ЭВМ (1975). Результаты науч.исслед. работ (1971—1977). КиO
ев, 1978. С. 63. (Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 78O10).
105. Колтун Л.Я., Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф. Прогноз изменеO
ния количества и качества дренажных вод на орошаемых массивах юга
Украины с помощью ЭВМ. Результаты науч.исслед. работ (1971—
1977). Киев, 1978. С. 32—33. (Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 78O10).
106. Буянова И.Я., Лялько В.И., Митник М.М., Шпортюк З.М.
Разработка методики подсчета запасов глубинного тепла и теплоносиO
телей (1973). Результаты науч.исслед. работ (1971—1977). Киев, 1978.
С. 59. (Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 78O10).
107. Лялько В.И., Митник М.М., Сибирцева О.Н., Шпортюк З.М.
Расчет передвижения фильтрационного фронта загрязнения с помощью
ЭЦВМ. Вопросы генезиса, динамики, формирования подземных вод и водно
физические свойства пород УССР. Киев: Наук. думка, 1978. С. 98—102.
108. Лялько В.І. Розв’язання з допомогою ЕОМ задач підземного
масопереносу для управління якістю вод. Вісн. АН УССР. 1978. № 4.
С. 61—75.
109. Лялько В.И. Теория тепломассопереноса в решении задач геоO
логической науки и практики. Геол. журн. 1978. Т. 38. № 3. С. 42—53.

1979
110. Лялько В.И. Водоохранное прогнозирование с помощью реO
шения на ЭВМ задач подземного массопереноса. Оценка ресурсов и ра
ционального использования подземных вод. Москва: Наука, 1979. С. 16—22.
111. Фролов Н.М. и др. Геотермические методы исследований в
гидрогеологии. Москва: Недра, 1979. 285 с.

41

112. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д., Шпортюк З.М.
Геотермические поиски полезных ископаемых. Киев: Наук. думка,
1979. 147 с.
113. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д., Шпортюк З.М.
Гидрогеотермические исследования с применением ЭВМ. Technische
Universitet Dresden Vortage gehalter sur Wissenschaftlicher Konferenc.
Dresden, 1979. S. 17—23.
114. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Динамическая модель флюоO
ритовой минерализации карбонатсодержащих пород. Amer. J. Sci. 1979.
V. 279. No. 9. P. 37O48.
115. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Дистанционные
геотермические поиски полезных ископаемых и участков, перспективO
ных для подземного теплоотбора. Тепловое поле Земли. Махачкала,
1979. С. 53—61.
116. Лялько В.И., Митник М.М. Математические модели гидроO
термальных систем и исследование процессов их формирования с поO
мощью ЭВМ. Изучение и использование гидротермальных ресурсов в вул
канических областях. Москва: Наука, 1979. С. 26—31.
117. Лялько В.И., Добровольский Е.В., Филиппов Ю.Ф. НекотоO
рые вопросы гидрогеохимического обоснования охраны подземных
вод от загрязнения. Формирование химичесмкого состава подземных вод:
Материалы Всесоюз. совещ. Москва: ИздOво МГУ, 1979. С. 37—40.
118. Лялько В.И. О возможности дистанционных геохимических
поисков некоторых полезных ископаемых на основе лидарной спектO
роскопии. Геол. журн. 1979. Т. 39. № 5. С. 19—25.
119. Lyalko V.I., Dobrovolsky E.V. Dynamic model of fluorite mineralO
ization of carbonatebearing rocks. Amer. J. Sci. 1979. V. 279. P. 1022O1032.

1980
120. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Дистанционное
гидрогеотермическое зондирование и поиски полезных ископаемых.
Гидрогеология. Инженерная геология и строительные материалы: МГК,
26я сес. Докл. сов. геологов. Москва: Наука, 1980. С. 83—88.
121. Лялько В.И., А.Я. Олейник. Исследование процессов теплоO и
массопереноса в недрах с помощью постоянно действующих матемаO
тических моделей. Heat and Mass Transfer in the porous grounds: Reports of
Intern. Symp. Toulouse, 1980. Р. 16O21.
122. Лялько В.И., Бут Ю.С., Филиппов Ю.Ф., Шнейдерман Г.А.
Моделирование гидрогеологических условий охраны подземных вод.
Киев: Наук. думка, 1980. 190 с.
123. Белевцев Я.Н., Лялько В.И., Сорокина Т.И. Об оценке эффекO
тивности геологических научных исследований. Геол. журн. 1980. Т. 40.
№ 2. С. 77—83.
124. Бєлєвцев Я.М., Лялько В.І., Сорокина Т.І. Про оцінку ефективO
ності геологічних наукових досліджень. Вісн. АН УРСР. 1980. № 5. С. 58—63.

42

1981
125. Лялько В.И., Сибирцева О.Н., Шпортюк З.М. Интерпретация
геотермических аномалий с помощью решения обратных задач. Киев,
1981. 64 с. (Препр. АН УССР, ИГН; 81O27).
126. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Использование
дистанционной тепловой и спектрометрической съемок для поисков
нефтегазовых залежей и термальных вод. Киев, 1981. 46 с. (Препр. АН
УССР, ИГН; 81O21).
127. Лялько В.И., Добровольский Е.В., Митник М.М. МатематиO
ческое моделирование динамики гидрогеохимических процессов с
учетом взаимодействия в системе «растворOпорода». Математическое
моделирование гидрогеологических процессов: Тез. докл. всесоюз. семинара.
Москва, 1981. С. 9.
128. Лялько В.И., Браун Т.Н., Шпортюк З.М. Моделирование заO
дач трехмерного теплопереноса в водонапорных системах на ЭВМ
БЭСМO6. Математическое моделирование гидрогеологических процессов:
Тез. докл. всесоюз. семинара. С. 10.
129. Лялько В.И., Борейко Л.Г., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. и
др. Разработка комплексных методов прогнозирования и поисков нефO
ти и газа и внедрение их в практику геологоразведочных работ на терO
ритории УССР. Рефераты НИР ИГН АН УССР за 1978—1980 гг. Киев,
1981. С. 11. (Препринт АН УССР, ИГН; 81O29).
130. Лялько В.И. Расчет теплоO и массопереноса в земной коре.
Amerind Publ. Co. New DelhiOWashington. 1981. 150 р. (англ.).

1982
131. Крайнов С.Р., Швец В.М., Шварцев С.Л., Щербаков А.В.,
Лялько В.И. и др. Геохимические проблемы гидрогеологических проO
гнозов. Формирование подземных вод как основа гидрогеологических про
гнозов: Материалы I Всесоюз. гидрогеол. конф. Москва: Наука, 1982. Т. 2.
С. 276—293.
132. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Кинетические особенности
основных процессов формирования состава природных вод зоны гиO
пергенеза. Тез. докл. Междунар. симпоз. по геохимии природ. вод. РостовO
наOДону, 1982. С. 8.
133. Лялько В.И., Малашенко Ю.Р., Чугунный Ю.Г. МикробиолоO
гическое преобразование метана в локальных районах земной коры.
Тез. 4го Междунар. симпоз. по микробиолог. экологии. (авг. 1982 г. ЛюбO
ляна, Югославия). Любляна, 1982. С. 14.
134. Лялько В.И., Добровольский Е.В., Митник М.М. Новые реO
шения задач тепломассопереноса для целей геологии. Геол. журн. 1982.
№ 3. С. 13—24.
135. Лялько В.И., Олейник А.Я., Шпортюк З.М. О программах реO
шения на ЭВМ задач пространственного теплопереноса в подземных воO

43

дах применительно к водоохранным прогнозам. Modern approach to ground
water resources management: Report Intern. Conf. Capri, Italy, 1982. Р. 17O24.
136. Лялько В.И., Колтун Л.Я. Опыт и перспективы применения
ЭВМ для оценки качества дренажных вод на орошаемых землях.
Proceedings of Intern. assoc. of Hydrogeologists. Praque congress. ChechosloO
vakia. 1982. V. 16. Part. 3. P. 67O77.
137. Добровольский Е.В., Лялько В.И. Применение динамических
моделей гидрогеохимических процессов в гидрогеологических прогноO
зах. Формирование подземных вод как основа гидрогеологических прогно
зов: Материалы I Всесоюз. гидрогеол. конф. Москва: Наука, 1982.
C. 27—38.
138. Лялько В.И., Колтун Л.Я. Прогнозирование качества дренажO
ных вод на мелиорируемых землях с помощью ЭВМ. Abstracts of Intern.
Symp. on Impact of Agricult. Act. on Ground Water. Praque, 1982. Р. 11.
139. Лялько В.И. Теория тепломассопереноса в решении задач гидO
рогеологической науки и практики. Формирование подземных вод как
основа гидрогеологических прогнозов: Материалы I Всесоюз. гидрогеол.
конф. Москва: Наука, 1982. С. 130—137.

1983
140. Лялько В.И., Вильнер В.Б., Латыш Б.В. и др. Водоохранное
прогнозирование в районах крупных химических предприятий. Киев,
1983. 58 с. (Препр. АН УССР; ИнOт геол. наук; 83O16).
141. Лялько В.И., Шнюков Е.Ф., Иноземцев Ю.И. и др. Геология
шельфа Украины. Твердые полезные ископаемые. Киев: Наук. думка,
1983. 200 с.
142. Добровольский Е.В., Лялько В.И. Динамика формирования
фторидной составляющей химического состава подземных вод: модель
влияния кинетических и фильтрационных факторов. Геохимия. 1983. № 7.
С. 1050—1065.
143. Лялько В.И., Добровольский Е.В., Шпортюк З.М. ДинамиO
ческая модель выветривания полевых шпатов. Физикохимическое мо
делирование в геохимии и петрологии. МоскваOНовосибирск: Наука,
1983. С. 33—40.
144. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Дистанционные
геотермические поиски месторождений полезных ископаемых. Мето
дические и экспериментальные основы геотермии. Москва: Наука, 1983.
С. 195—203.
145. Лялько В.И., Морозов З.А. Использование и охрана подземO
ных вод от загрязнения. Тез. докл. Респ. науч.техн. конф. Киев, 1983.
С. 2.
146. Зверев В.П., Добровольский Е.В., Дольников В.Л., Лялько В.И.
и др. Исследование кинетики современного окисления сульфидов (на
примере полиметаллического месторождения Катек). Кинетика и ди

44

намика геохимических процессов: Тез. докл. IV Всесоюзн. сисмпоз. Киев:
Наук. думка, 1983. С. 131—132.
147. Лялько В.И. Лидарная спектрометрическая съемка. Космичес
кая информация в геологии. Москва: Наука, 1983. С. 101—105.
148. Лялько В.И. II Международный симпозиум по геохимии подO
земных вод. Геол. журн. 1983. № 2. С. 137—138.
149. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Методические осO
новы, особенности и перспектива использования специальных видов
дистанционной съемки: Тепловая съемка. Геол. журн. 1983. № 2. С. 76—90.
150. Воронин Е.В., Добровольский Е.В., Лялько В.И. Механизм
современного отложения травертинов и минеральных источников. Ки
нетика и динамика геохимических процессов: Тез. докл. IV Всесоюз. сим
поз. Киев: Наук. думка,1983. С. 126—127.
151. Лялько В.И., Митник М.М. Нефтегазоносные провинции
древних платформ. Наземные и дистанционные геотермические исO
следования нефтяных месторождений. Космическая информация в гео
логии. Москва: Наука, 1983. С. 438—442.
152. Зверев В.П., Дольников В.А., Хуторской М.Д., ДобровольсO
кий Е.В., Лялько В.И. и др. О кинетике и тепловом эффекте окисления
сульфидов. Геохимия. 1983. № 11. С. 1607—1615.
153. Лялько В.И. Решение двухмерных задач тепломассопереноса
в недрах на ЭВМ. Киев, 1983. 53 с. (Препр. АН УССР. ИГН; 83O5).
154. Лялько В.И., Чугунный Ю.Г., Малашенко Ю.Р., Митник М.М.
Связь карбонатного конкрециеобразования в поверхностных отложениO
ях с процессами углеводородной нефтегазоносной структуры. Конкреции
и конкреционный анализ: Тез. докл. Всесоюз. конф. Тюмень, 1983. С. 4.
155. Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Лялько В.И. и др. Современное
состояние и пути развития гидрогеохимического прогнозирования.
Сов. геология. 1983. № 9. С. 115—123.
156. Лялько В.И., Белевцев Я.Н., Митник М.М. Энергетические
условия метаморфогенного рудообразования. Геол. журн. 1983. № 2.
С. 49—58.

1984
157. Кочубей С.М., Каракис К.Д., Лялько В.И., Шверева С.Г. ВлияO
ние тяжелых металлов на оптические характеристики листьев растеO
ний. Физиология и биохимия культурных растений. 1984. Вып. 16. № 3.
С. 248—251.
158. Лялько В.И., Колоша О.И. Дистанционная диагностика и
обеспечение высоких урожаев. Хлібороб України. 1984. № 9. С. 7—8.
159. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Метелкин А.В. и др. ИспользоO
вание дистанционных СВЧO и ИКOсъемок для решения задач ПродоO
вольственной программы. Киев, 1984. 52 с. (Препр. АН УССР. ИнOт геол.
наук; 84O15).

45

160. Лялько В.И., Гавич И.К., Шестаков В.М. Моделирование
фильтрации и переноса подземных вод при гидрогеологических исслеO
дованиях. Докл. 27го Междунар. геол. конгр.16: Гидрогеология. Москва:
Наука, 1984. С. 47—55.
161. Лялько В.И., Сибирцева О.Н., Шпортюк З.М. Обратные задаO
чи интерпретации аномалий теплового потока. Киев, 1984. 48 с. (Препр.
АН УССР. ИнOт геол. наук; 84O29).
162. Лялько В.И., Смирнов Р.А., Ситников А.Б. и др. Опыт изучеO
ния, прогноза и борьбы с процессами подтопления застроенных и
застраиваемых территорий УССР. Процессы подтопления: Тез. докл. Все
союз. совещ. Новосибирск, 1984. С. 6.
163. Лялько В.И., Борейко Л.Г., Вульфсон Л.Д. и др. ОпытноOметоO
дические работы по выявлению поисковых критериев для обнаружеO
ния нефтегазовых залежей методом ИКOсъемки. Результаты НИР
(1981—1983 г.). Киев, 1984. С. 48. (Препр. АН УССР. ИГН; 84O25).
164. Лялько В.И., Колтун Л.Я., Вульфсон Л.Д. и др. Разработка авO
томатизированных методов контроля и прогноза связи поверхностных
и подземных вод и качества дренажных вод. Результаты НИР (1981—
1983 г.). Киев, 1984. С. 34—36. (Препр. АН УССР. ИГН; 84O25).

1985
165. Крайнов С.Р., Лялько В.И., Рыженко Б.Н. и др. Задачи и пути
гидрогеохимического прогнозирования. Моделирование гидрогеохими
ческих процессов и научные основы гидрогеохимических прогнозов. МоскO
ва: Наука, 1985. С. 7—18.
166. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. и др. КомплексO
ное применение дистанционной ИКOсъемки, кинетической оценки
взаимодействия вода — порода и моделирование на ЭВМ для исследоO
вания термоминеральных вод. Тр. 21Oго Междунар. конгр. по гидроO
терм. технике. Варна, 1985. С. 61—63.
167. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. и др. КомплексO
ное применение дистанционной ИКOсъемки, кинетической оценки
взаимодействия вода — порода и моделирование подземного теплоO
массопереноса на ЭВМ для повышения эффективности исследований
месторождений термальных вод. Вулканизм и связанные с ним процессы:
Тез. докл. VI Всесоюз. вулканол. совещ. Вып. 3: Геотермия, действующие
гидротермальные системы и рудообразование. ПетропавловскOКамчатO
ский, 1985. С. 59—61.
168. Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Лялько В.И. и др. МетаморфогенO
ное рудообразование в докембрии: физикоOхимические основы теории
метаморфогенного рудообразования. Киев: Наук. думка, 1985. 204 с.
169. Лялько В.И., Колоша О.И. Метод ранней диагностики переO
зимовки озимых посевов с применением дистанционной инфракрасO
ной съемки. Изв. АН СССР. Сер. биол. 1985. № 3. С. 456—458.

46

170. Лялько В.И., Митник М.М. Применение дистанционной ИКO
съемки и моделирование на ЭВМ для повышения эффективности поO
исков и разведки месторождений термальных вод. Геотермические ис
следования и использование термальных вод в народном хозяйстве. ТбилиO
си: Мецниереба, 1985. С. 56.
171. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Недошовенко А.Й. Применение
дистанционных методов исследования в оптическом и тепловом диапаO
зонах для разведки месторождений термальных вод в вулканических
районах. Вулканизм и связанные с ним процессы: Тез докл. VI Всесоюз. вул
канол. совещ. Вып. 3: Геотермия, действующие гидротермальные системы
и рудообразование. ПетропавловскOКамчатский, 1985. С. 61—63.
172. Чугунный Ю.Г., Лялько В.И., Малашенко Ю.Р. Роль метанO
окисляющих микроорганизмов в процессах дегазации Земли и кругоO
вороте углерода. Дегазация Земли и неотектоника: Тез. докл. II Всесоюз.
совещ. Москва: Наука, 1985. С. 104—106.
173. Лялько В.И., Митник М.М. Роль флюидного теплопереноса в
эволюции литосферы. Подземные воды и эволюция литосферы. Москва:
Наука, 1985. Т. 1. С. 124—180.
174. Добровольский Е.В., Лялько В.И., Рыженко Б.Н. СовременO
ное состояние исследований по кинетике и механизмам гидрогеохиO
мических процессов. Моделирование гидрогеохимических процессов и науч
ные основы гидрогеохимических прогнозов. Москва: Наука, 1985. С. 18—29.
175. Лялько В.И. Тепломассоперенос в литосфере. Киев: Наук.
думка, 1985. 259 с.
176. Лялько В.И., Сахацкий А.И. Численное решение на ЭВМ заO
дач подземного массопереноса в многослойной водонапорной системе
методом покомпонентной верхней релаксации. Моделирование гидрогео
химических процессов и научные основы гидрогеохимических прогнозов.
Москва: Наука, 1985. С. 117—124.

1986
177. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Кинетические особенности
основных процессов формирования химического состояния подземO
ных вод зоны гипергенеза. Геохимия природных вод: Тр. I Междунар.
симпоз. Ленинград: Гидрометиздат, 1986. С. 123—127.
178. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Шнейдерман Г.А. Методика взаO
имокорректировки геофильтрационных параметров с применением
ЭВМ. Киев, 1986. 40 с. (Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 82O2).
179. Лялько В.И., Митник М.М. Тепломассоперенос в геологичесO
ких процессах. Геол. журн. 1986. № 6. С. 80—88.

1987
180. Гавриш В.К., Соллогуб В.В., Лялько В.И. и др. Геология и
нефтегазоносность ДнепровскоOДонецкой впадины: Методика изучеO

47

ния глубинного строения и нефтегазоносности. Киев: Наук. думка,
1987. 145 с.
181. Лялько В.И., Митник М.М., Сахацкий А.И. Использование
метода покомпонентной верхней релаксации для решения сопряженO
ной задачи фильтрации и конвективного теплопереноса. Применение
математики и ЭВМ в геологии: Тез. докл. Новочеркасск, 1987. С. 11.
182. Добровольский Е.В., Дорофей Е.Н., Воронин Е.В., Лялько В.И.
и др. Исследование механизма и кинетики травертинообразования из
углекислых источников. Геол. журн. 1987. Т. 47. № 3. С. 56—61.
183. Лялько В.И., Митник М.М., Сахацкий А.И. Математическое
моделирование тепломассопереноса в геотермических системах с учеO
том фазовых переходов флюидов в скважинах. Стандартизация гео
термических исследований: Сб. науч. тр. Махачкала, 1987. Вып. 7.
С. 118—125.
184. Лялько В.И., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. и др. Применение
дистанционных радиоволновых съемок и моделирования на ЭВМ подO
земного массопереноса для управления водноOсолевым режимом геоO
логической среды. Междунар. симпоз. по контролю и управлению реO
сурсами подземных вод. Дрезден, ГДР, 1987. С. 3—11.
185. Лялько В.И., Колтун Л.Я., Файбишенко Б.А. Тенденции и
перспективы научных исследований по использованию подземных вод
на орошение. Геол. журн. 1987. Т. 47. № 4. С. 109—111.
186. Лялько В.И., Колтун Л.Я. Учет физикоOхимического взаимоO
действия в системе водаOпорода при обосновании охраны подземных
вод и зоны аэрации. Тр. Междунар. симпоз. Вагенинген, Нидерланды,
1987. С. 21—26.

1988
187. Шестопалов В.М., Ситников А.Б., Лялько В.И. и др. ВодообO
мен в гидрогеологических структурах Украины: Методы изучения воO
дообмена. Киев: Наук. думка, 1988. 272 с.
188. Лялько В.И., Шаталов Н.Н. Использование аэрокосмической
информации в геологии и смежных областях. Геол. журн. 1988. № 2.
С. 141—143.
189. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Филиппов Ю.Ф. Методика воO
доохранного прогнозирования в районах крупных химических предO
приятий. Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии
районов интенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды:
Тез. докл. I Всесоюз. съезда инженеровгеологов и гидрогеологов. Киев:
Наук. думка, 1988. Ч. 2. С. 97—99.
190. Крайнов С.Р., Шваров Ю.В., Лялько В.И. и др. Методы геохиO
мического моделирования и прогнозирования в гидрогеологии. МоскO
ва: Недра, 1988. 254 с.
191. Комаров И.С., Акинфиев С.А., Лялько В.И. и др. Методы, меO
тодики и технические средства изучения геологических процессов в

48

районах интенсивного техногенного воздействия. Проблемы рациональ
ного использования геологической среды. Москва: Наука, 1988. С. 61—84.
192. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д. О возможности применения дисO
танционной ИКOсъемки для выявления раскрытости глубинных разлоO
мов. Геол. журн. 1988. № 3. С. 71—75.
193. Лялько В.И., Митник М.М. и др. Оценка эксплуатационных
запасов Мутновского месторождения парогидротерм методами матеO
матического моделирования. Тез. докл. Всесоюз. совещ. по подземным во
дам Востока СССР. Иркутск, 1988. С. 48—49.
194. Лялько В.И., Файбишенко Б.А., Колтун Л.Я. Особенности
схематизации мелиоративноOгидрогеологических условий в связи с
оценкой пригодности подземных дренажных вод для орошения. Со
стояние и перспективы использования подземных вод для орошения.
Москва: Наука, 1988. С. 102—107.
195. Лялько В.И., Комаров И.С., Садов А.В. и др. Состояние и
перспективы аэрокосмического мониторинга геологической среды.
Проблемы инженерной геологии, гидрогеологии и геокриологии районов ин
тенсивной инженерной нагрузки и охрана геологической среды: Тез. докл. I
Всесоюз. съезда инженеровгеологов и гидрогеологов. Киев: Наук. думка,
1988. Ч. 4. С. 109—111.
196. Лялько В.И., Митник М.М., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н.
Численное моделирование нелинейных задач теплопереноса в недрах.
Киев, 1988. 40 с. (Препр. АН УССР. ИнOт геол. наук; 88O10).
197. Lyalko V.I. Nutzung der geothermishen Fernerkundung zur Suche
von Erdol und Erdgaslagerstatten sowte von Thermawassern. Freiberger
Forschungnifte. Geowissenscheften. Geophysik. Metoden geother. Untersuchun
gen. VEB Deutscher Verlag fur Gruad. Leipzig, 1988. S. 53O63.

1989
198. Лялько В.И. Гидрогеохимия техногенеза. Вод. ресурсы. 1989.
№ 5. С. 19.
199. Шестопалов В.М., Лялько В.И., Огняник Н.С. и др. ВодообO
мен в гидрогеологических структурах Украины: Водообмен в естестO
венных условиях. Киев: Наук. думка, 1989. 284 с.
200. Лялько В.И., Дорофей Е.Н., Жарый В.Ю. Дистанционное опO
ределение тяжелых металлов и нитратов в растениях. Проблемы воздей
ствия на подземные воды сельскохозяйственных загрязнений. Киев: Наук.
думка, 1989. С. 79—81.

1990
201. Лялько В.И. Дистанционные методы выявления техногенных
загрязнений на территории Украины. Проблемы техногенной геохимии
природных ландшафтов Украины: Тез. материалов семинара. Киев: ЗнанO
ня, 1990. C. 2.

49

202. Лялько В.И., Филиппов Ю.Ф., Сахацкий А.И., Шнейдерман Г.А.
Прогнозирование загрязнения подземных вод на основе теории массоO
переноса с применением ЭВМ. Охрана природной среды в курортных зо
нах: Тез. материалов семинара. Москва, 1990. С. 42.

1991
203. Лялько В.И. Аэрокосмический контроль состояния природы.
Институт геологических наук АН Украины. Киев, 1991. С. 8—11.
204. Лялько В.І. Загальні збори АН УРСР: Виступи учасників сесії.
Вісн. АН УРСР. 1991. № 8. С. 30—31.
205. Лялько В.И. Повышение информативности комплекса
«МОЗOОбзор» в проекте «Природа», позволяющей выявить зараженO
ность растений, почв и водоемов химическими токсикантами. Тез.
докл. 6й Междунар. конф. по дистанц. зондированию Земли. Потсдам,
ФРГ, 1991. С. 21—27.
206. Лялько В.И. Повышение информативности комплекса
«МОЗOОбзор» в проекте «Природа», позволяющей выявить зараженO
ность растений, почв и водоемов химическими токсикантами. Тр.
Центр. Инта физики Земли. Потсдам, ФРГ, 1991. 2. № 18. С. 329—338
(нем.).
207. Лялько В.И., Лукина Н.В., Макаров В.И. и др. ПредварительO
ные результаты спектрометрического исследования зон разломов ФайO
забадского и Фрунзенского полигонов. Международный аэрокосмиO
ческий эксперимент «ТяньOШань — ИнтеркосмосO88». Исслед. Земли из
Космоса. 1991. № 6. С. 82—92.
208. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Филиппов Ю.Ф., ШнейдерO
ман Г.А. Численное моделирование массопереноса в многослойной
водонапорной системе для прогнозирования качества подземных вод
(на примере Файзабад, Котловань в Таджикистане). Тез. материалов се
минара по гидрогеологии. Киев, 1991. С. 11.

1992
209. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Жарый В.Ю. и др. АэрокосмиO
ческие методы в геоэкологии. Киев: Наук. думка, 1992. 206 с.

1993
210. Лялько В.И. Аэрокосмические методы и моделирование энерO
гомассообмена в геоэкологии. Тез. докл. Междунар. науч. семинара по
аэрокосм. мониторингу зем. покровов и атмосферы. Киев: Знання, 1993.
C. 19—21.
211. Лялько В.І. Виступ на загальних зборах АН України. Вісн. АН
України. 1993. № 8. С. 37—38.
212. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Янцевич А.А. Выявление активO
ных разломных зон с применением дистанционных съемок в микроO

50

волновом и инфракрасном диапазонах. Тез. докл. Междунар. науч. се
минара по аэрокосм. мониторингу зем. покровов и атмосферы. Киев:
Знання, 1993. С. 98.
213. Лялько В.И., Хрущов Д.П., Добровольский Е.В. Изоляция раO
диоактивных отходов в геологических формациях. Киев, 1993. 58 с.
(Препринт. АН Украины. ИнOт геол. наук).
214. Бушуев Е.И., Калмыков А.И., Лялько В.И. и др. Многоцелевой
комплекс национальной летающей лаборатории дистанционного контроO
ля природной среды и экологического мониторинга Украины. ОбосноваO
ние состава и путей реализации. Тез. докл. Междунар. науч. семинара по аэро
косм. мониторингу зем. покровов и атмосферы. Киев: Знання, 1993. C. 5—9.
215. Молодых И.И., Рудько Г.И., Борейко Л.Г., Лялько В.И. МониO
торинг геологической среды. Экологическая геология Украины: Справоч
ное пособие. Киев: Наук. думка, 1993. С. 332—387.
216. Горбулин В.П., Драновский В.И., Завалишин А.П., КалмыO
ков А.И., Коротаев Г.К., Лялько В.И. Особенности развития дистанциO
онного зондирования Земли в Украине (ДЗЗ). Докл. Междунар. науч.
семинара по аэрокосм. мониторингу зем. покровов и атмосферы. Киев:
Знання, 1993. С. 3—18.
217. Шпак П.Ф., Лялько В.І., Перерва В.М. Підвищення ефективO
ності геологорозвідувальних робіт на нафту та газ на основі впровадO
ження аерокосмогеологічних досліджень. Нафт. і газ. промисловість.
1993. № 4. С. 7—12.
218. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д. Применение дистанционных
съемок в микроволновом и инфракрасном ИКO и СВЧ диапазонах для
решения геологических и природоохранных задач. Тез. докл. Между
нар. науч. семинара по аэрокосм. мониторингу зем. покровов и атмосфе
ры. Киев: Знання, 1993. С. 97.
219. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д. Применение дистанционных
съемок в инфракрасном (тепловом) и микроволновом диапазонах для
решения геологических и природоресурсных задач. Докл. Междуарн.
науч. семинара по аэрокосм. мониторингу зем. покровов и атмосферы. КиO
ев: Знання, 1993. C. 19—35.
220. Лялько В.І., Шпортюк З.М., П’янило Г.М., Сибірцева О.М.
Спектральні методи обробки та аналізу інформації в дистанційному
зондуванні рослинності. Львів, 1993. 48 с. (Препр. АН України. ІнOт геол.
наук; 4O93).
221. Кутас Р.И., Чекунов А.В., Лялько В.И., Митник М.М. ТермоO
геодинамическая модель эволюции астенолитов. Геофиз. журн. 1993.
13. № 4. С. 3—12.

1994
222. Лялько В.І., Маринич О.М., Федоровський О.Д. Аерокосмічні
дослідження ландшафтних комплексів України. Укр. геогр. журн. 1994.
№ 4. С. 3—8.

51

223. Лялько В.И. Аэрокосмические исследования Земли в Украине
(состояние и перспективы). Геол. журн. 1994. № 1. С. 18—25.
224. Горбулін В.П., Завалішин А.П., Бєланов А.В., Лялько В.І. та ін.
Дистанційне зондування Землі в Національній космічній програмі УкO
раїни. Вісн. геодезії та картографії. 1994. № 1. С. 55—60.
225. Лялько В.І., Гімельфарб Г.Л., Вульфсон Л.Д. та ін. ДисO
танційне зондування Землі і геоінформаційні системи і змістовна
інтерпретація ДЗЗ в ГІС. Вінниця, 1994. 52 с.
226. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Добровольский Е.В. и др. МеO
тодология и результаты исследования материалов дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) с целью выбора участков, благоприятных
для подземного захоронения радиоактивных отходов. Изоляция радио
актив. отходов в геол. формациях: Тез. Междунар. конф. Киев, 1994. С. 8.
227. Лялько В.И., Хрущов Д.П., Яковлев Е.А. и др. Методология,
основные результаты и главные задачи научных исследований в решеO
нии проблемы изоляции РАО в геологических формациях. Изоляция ра
диоактив. отходов в геол. формациях: Тез. Междунар. конф. С. 9.
228. Перерва В.М., Лялько В.И., Шпак П.Ф. и др. Новые данные о
разломноOблоковой тектонике североOзападного шельфа Черного моря
по данным аэрокосмогеологических исследований (в связи с нефтегаO
зоносностью). Геол. журн. 1994. № 4—6. С. 78—84.
229. Лялько В.И., Перерва В.М., Костюченко Ю.В. Об эндогенной
составляющей в температурной дифференциации Черного моря. Геол.
журн. 1994. № 3. С. 24—38.
230. Лялько В.И., Добровольский Е.В., Рыженко Б.Н. и др. ПостаO
новка задачи моделирования миграционного поведения радионуклидов
в кристаллических геологических формациях. Изоляция радиоактивных
отходов в геол. формациях: Тез. Междунар. конф. Киев, 1994. С. 10.
231. Лялько В.И., Добровольский Е.В. Стратегия гидрогеохимиO
ческих исследований в комплексе работ по изоляции радиоактивных
отходов в кристаллических породах Украины. Изоляция радиоактивных
отходов в геол. формациях: Тез. Междунар. конф. Киев, 1994. С. 11.
232. Lyalko V.I., Djary V.Yu., Dorofei E.N. Integration of the remote
sensing methods in visible, IR and UHF range for the assessment of crops
condition. Proc. of Vth National Symposium. Sophia, Bulgaria, 1994. P. 31O32.
233. Voolfson L.D., Hodorovsky A.Ja., Lyalko V.I. et al. Remote Sensing
Monitoring of Plant Vegetation and Soil Radioactive Contamination by the
Aerosol Transfer of Radioactive Nuclides Expanding the influence of
Chernobyl Accident Zone. Proc. of the First Airborne Rem. Sens. Conf.
Strasburg, France. 1994. III. P. 657O662.

1995
234. Лялько В.І., Хрущов Д.П., Нігматулін Н.Р. та ін. Концепція,
наукова методологія, програма і результати робіт по ізоляції радіоакO

52

тивних відходів в геологічних формаціях України. Геодезія, картографія
і аерофотознімання. Львів: Політехніка, 1995. С. 144—147.
235. Лялько В.И., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н. Определение
глубины расположения остывающей интрузии по приповерхностноO
му геотермическому градиенту. Материалы Междунар. геотерм. конгр.
Пиза, Италия, 1995. С. 17—23 (англ.).
236. Лялько В.И., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н. Опыт и персO
пективы применения аэрокосмического зондирования для решения
экологических задач в зоне влияния аварии на ЧАЭС. Последствия ава
рии на ЧАЭС: Материалы конф. Киев, 1995. С. 35—39.
237. Лялько В.И., Марек М.Г., Опитц С., Сахацкий А.И. ПрименеO
ние ГИС «ТРИАС» для дистанционного экологического мониторинга
в зоне влияния аварии на Чернобыльской АЭС. Мониторинг загрязне
ний и ГИС: Материалы Междунар. семинара Европ. лаб. дистанц. зонди
рования. Прага, Чехия, 1995. С. 12—16 (англ.).
238. Перерва В.М., Лялько В.И., Архипов А.И., Костюченко Ю.В.
Прямой поиск залежей нефти и газа дистанционными методами (предO
варительный опыт, перспективы развития). Киев, 1995. 84 с. (Препр.
НАН Украины, ЦАКИЗ ИГН).
239. Лялько В.І. Роботи по дистанційному екологічному монітоO
рингу в Центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.
Геол. журн. 1995. № 1. С. 100—103.
240. Lyalko V.I., Nedoshovenko A.I., Krat V.N., Mychak A.N., V.A. LoO
sinsky et al. Fluid conductivity and tectonics of Ukrainian Carpathians.
Proc. of the XVth Congress of the CarpathoBalcan Geological Association. Geol.
Soc. Greece Sp. Publ. Athens, Greece, 1995. № 4. P. 805O807.
241. Lyalko V.I., Djary V.Yu., Wolfson L.D., Dorofei E.N. Integration of
the remote sensing methods in visible, IR and UNF range for the assessment
of crops condition. Proc. of Vth National Symposium. Sophia, Bulgaria. 1995.
P. 31O32.
242. Lyalko V.I., Wolfson L.D., Djary V.Yu. et al. The complexion of the
remote sensing multispectral survey, GIS and heat and mass transfer modelO
ing of the geosystems for the contamination control of the water area and the
coastal territory. Third Thematic Conference Sensing for Marine and Coastal
Environments. Seattle, USA, 1995. P. 117O122.
243. Lyalko V.I., Shportyuk Z.M., Sibirceva O.N. The estimations of
roof depth for a cooling fissured intrusion from superficial geothermal gradiO
ent. World Geothermal Congress. Italy, 1995. P. 17O23.

1996
244. Лялько В.И., Перерва В.М., Шпак П.Ф., Филиппович В.Е.
Информация ИСЗ «СічO1» в решении актуальных проблем нефтегазоO
вой геологии. Космічна наука і технологія. 1996. № 3—4. С. 49—54.

53

245. Лялько В.И., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н., Сахацкий А.И.
Применение полиномиальной регрессии для компьютерной обработO
ки многозональных космоснимков с целью оценки радионуклидного
воздействия на растительные сообщества. Автоматика96: Пр. 3ї Укр.
конф. з автомат. керування. Севастополь, 1996. 3. С. 17—19.
246. Лялько В.И., Недошовенко А.Й., Крат В.М., Мичак А.Г.
Флюїдопровідність і тектоніка Українських Карпат. Геол. журн. 1996. № 4.
С. 27—32.
247. Лялько В.И., Федоровский А.Д. Центр аэрокосмических исO
следований Земли ИГН НАН Украины: перспективы и достижения.
Геол. журн. 1996. № 1—2. С. 67—72.
248. Lyalko V.I., Voolfson L.D., Sakhatsky A.I. et al. AirOspace survey
data for the estimation of ecological situation within the Chernobyl accident
zone. Turkish Academy of Sciences. Ankara, Turkey, 1996. P. 27—32.
249. Lyalko V.I., Voolfson L.D., Kotliar A.L. et al. Application of aeroO
space research to assess soil moisture capacity and depths of ground water
table in the Chernobyl disaster area. Abstracts of 9th Conf. on the Intern. Soil.
Conservation Organization. Bonn, Germany, 1996. P. 11.
250. Lyalko V.I., Djary V.Yu., Sakhatsky A.I. et al. Estimation of heavy
metal and radionuclide contamination of soils and vegetation within the
Chernobyl danger zone using remote sensing data. Proc. of the XVIII ISPRS
Congress (July 9—19, 1996, Vienna). Vienna, 1996. P. 454O459.
251. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya.et al. Geosystem
energyOmass exchange modeOling for ecological monitoring by use of remote
sensing data. Proc. of the EARSel Symposium (Sept. 4—6, 1995, Basel,
Switzerland). Balkema; Roterdam; Brookfield, 1996. P. 91O98.
252. Lyalko V.I., Sakhatski A.I., Sibirceva O.N. et al. Image processing
for ecological monitoring of environment in the area of Chernobyl disaster
influence. Applied Geologic Remote Sensing: Abstracts of 111th Thematic
Conference and Workshops. Las Vegas, Nevada, USA, 1996. P. 11.
253. Lyalko V.I. The Condition and Peculiarities of Remote Sensing
(RSE) in Ukraine. Turkish J. Physics. 1996. 20. No. 8. P. 35O42.

1997
254. Лялько В.І., Федоровський О.Д., Сіренко Л.Я. та ін. ВикорисO
тання космічної інформації у вирішенні водогосподарських і водоохоO
ронних завдань. Космічна наука і технологія. 1997. 3. № 3—4. С. 40—49.
255. Лялько В.І., Федоровський О.Д., Рябоконенко О.Д. та ін. ДисO
танційне зондування Землі у вирішенні водогосподарських і водоохоO
ронних задач. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Львів:
Політехніка, 1997. Вип. 58. С. 144—147.
256. Лялько В.І., Федоровський О.Д. та ін. Україна з Космосу.
Космічна наука і технологія (Додаток до журн.). 1997. 3. № 3—4. С. 40—49.

54

1998
257. Лялько В.І. та ін. Виявлення пунктів тимчасової локалізації
радіоактивних відходів (ПТЛРВ) в зоні відчуження Чорнобильської
АЕС із застосуванням зйомок в дальньому інфрачервоному та видимому
діапазонах. Наука. Чорнобиль97: Тез. наук.техн. конф. Київ, 1998. С. 30.
258. Лялько В.І., Вульфсон Л.Д., Жарий В.Ю. та ін. Дистанційні
дослідження вологості ґрунту, рівня ґрунтових вод, потужності експоO
зиційної дози гамаOвипромінювання та інтегрального забруднення
рослин важкими металами у межах території зони відчуження ЧАЕС.
Наука. Чорнобиль97: Тез. наук.техн. конф. Київ, 1998. С. 31.
259. Лялько В.І. Зондирует космический «геолог». Діл. вісн. 1998.
51. № 8. C. 24—25.
260. Лялько В.И., Федоровский А.Д., Теременко А.Н., РябоконенO
ко А.Д. Использование космической информации для исследования
экологического состояния городских агломераций. Косм. наука і тех
нологія. 1998. 4. № 5—6. С. 88—94.
261. Лялько В.И. Космический пост для лесничего. Wood Business.
1998. № 3. С.18—20.
262. Лялько В.І., Сахацький О.І., Ходоровський А.Я., Азімов О.Т.
Оцінка тенденцій зміни екологічного стану зони впливу аварії на ЧАЕС
за різночасовими багатозональними космічними знімками. Наука.
Чорнобиль97: Тез. доп. (11—12 лют. 1998 р., м. Київ). Київ, 1998. С. 27—28.
263. Лялько В.І. Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН
України (До 80Oріччя НАН України). Київ, 1998. С. 2.
264. Lyalko V.I., Kobetz N.I. et al. Airborne Complex for Remote
Sensing of Environment ACRSO28. Proc. of the 24th Annual Conference and
Exhibition of the Remote Sensing Society. The University of Greenwich, 1998.
Р. 332O338.
265. Lyalko V.I., Wolfson L.D., Kotlyar A.L. et al. Application of
Remote Sensing to Assess Soil Moisture Capacity and Depths of Ground—
Water Table in the Chernobyl Disaster Area. Advances in Geoecology31.
CATENA VERLAG GmbH, Reiskirchen. Boon. Germany 1998. l. 35447.
Р. 89O96.
266. Lyalko V.I., A.I. Sakhatsky, A.Ya. Hodorovsky et al. Assessment of
the development of the environment using multiOtemporal satellite data for
Chernobyl disaster area. Operation Remote Sensing for Sustainable
Development: EARSeL Symposium (May 11—14, 1998, Enschede).
Enschede, the Netherlands, 1998. P. 49O57.
267. Lyalko V.I. Center of Aerospace Research of the Earth (CASRE).
Kyiv, 1998. Р. 2.
268. Lyalko V.I., Kobetz N.I. Center for Aerospace Research of the
Earth (CASRE). Rem. Sens. Soc. Newsletter. 1998. № 94. Р. 13O14.
269. Lyalko V.I. Earth Observation from Space. Space Research in Ukraine.
1994—1997: Report of National Space Agency. Kyiv: NSAU, 1998. P. 37O43.

55

270. Lyalko V.I., Nedoshovenko A.Yo., Krat V.N. et al. Geological strucO
ture of Ukrainian Carpathians and distribution of hydrocarbon deposits (by
remote sensing data). Геол. журн. 1998. № 1—2. С. 195—199.
271. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya. et al. Monitoring of
Chernobyl Disaster Area Using Multitemporal Satellite Data. International
Archives of Photogrammetry and Sensing. Budapest, 1998. 32. Part 7. Р. 726—730.
272. Lyalko V.I., Wolfson L.D., Shevchenko V.N. et al. Processing of the
MultiOWave Remote Sensing Data for Ecological Risk Monitoring of the
Chernobyl Area. Item IDNDR: Conf. of Early Warning Systems for the
Reduction of Natural Disasters. Abstracts. (Sept., 1998, Potsdam). Potsdam,
Germany, 1998. Р. 110.
273. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya, et al. The application
of high resolution multiband space images for assessment of sustainable
development. GISBetween Vision and Application: Intern. Sympos. (Sept. 7—
10, 1998, Stuttgart). Stuttgart, 1998. P. 37.
274. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya., Azimov A.T. The
remote sensing of the Earth and energyOmass exchange modeling are effective
methods for selection of repository area of radioactive waste. International
Conference on Radioactive Waste Disposal (Sept. 9—11, 1998, Hamburg).
Hamburg, Germany, 1998. P. 74O75.
275. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya. Vegetation reflectivO
ity as an early warning signal from radioactivity and other critical loads.
International IDNDRConference on Early Warning Systems for the Reduction
of Natural Disasters (Sept. 1998, Potsdam). Potsdam, Germany, 1998. P. 93.

1999
276. Лялько В.І., Теременко О.М. Вивчення небезпечних екзогенO
них процесів на території міста Києва. Матеріали конф. ГІСФорум99
(10—12 лист. 1999, м. Київ.). Київ, 1999. С. 185.
277. Сахацький О.I., Лялько В.I., Азімов О.Т. та ін. Використання
багатозональних космiчних знiмкiв з метою вивчення рослинностi у
зонi вiдчуження ЧАЕС. Новi методи в аерокосмiчному землезнавствi:
Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аеро
космічних зйомок. Київ, 1999. С. 105—113.
278. Лялько В.І., Вульфсон Л.Д., Сахацький А.І. та ін. ГеоекоO
логічний моніторинг зони відчуження ЧАЕС та прилеглих територій за
допомогою аерокосмічних методів. Наука. Чорнобиль97: Тез. наук.
техн. конф. Київ, 1999. С. 87—88.
279. Теременко О.М., Лялько В.І., Федоровський О.Д., РябокоO
ненко О.Д. Екологічна інтерпретація космічних зйомок міських аглоO
мерацій. Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: Методичний
посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйомок.
Київ, 1999. С. 156—162.
280. Лялько В.І., Азімов О.Т., Сахацький О.І., Ходоровський А.Я.
Застосування ГІСOтехнологій для вивчення екології лісових масивів за

56

багатозональними космічними знімками (на прикладі зони відчуження
ЧАЕС). Матеріали конф. ГІСФорум99. ГІСАсоціація України (9—11
лист. 1999 р., м. Київ.). Київ, 1999. С. 174—179.
281. Лялько В.I., Сахацький О.I., Азімов О.Т. та ін. КлаO
сифікація лісових масивів території зони відчуження за типами росO
линних угруповань за матеріалами багатозональної космічної зйомO
ки. Наука. Чорнобиль98: Матеріали наук.практ. конф. Київ, 1999.
С. 88—89.
282. Лялько В.И., Федоровский А.Д., Костюченко Ю.В., КувшиO
нов А.Ю. ЛандшафтноOсистемный подход при дешифрировании аэроO
космических изображений земной поверхности. Допов. Нац. акад. наук
Укр. 1999. № 4. С. 135—138.
283. Нові методи в аерокосмічному землезнавстві: Методичний
посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аерокосмічних зйоO
мок / відп. ред. В.І. Лялько. Київ, 1999. 263 с.
284. Лялько В.І., Ходоровський А.Я., Сахацький О.І. та ін. РозраO
хунок водноOрадіаційного балансу для північноOзахідної частини воO
дозбору Прип’ятської осушувальної системи. Наука. Чорнобиль98: Ма
теріали наук.практ. конф. Київ, 1999. С. 123—133.
285. Лялько В.І. Сучасний стан космічного землезнавства і персO
пективи його розвитку. Нові методи в аерокосмічному землезнавстві:
Методичний посібник по тематичній інтерпретації матеріалів аеро
космічних зйомок. Київ, 1999. С. 6—18.
286. Лялько В.И., Костюченко Ю.В., Перерва В.М. ТеоретикоO
методические основы и результаты поисков газовых месторождений
на шельфе Черного моря с использованием материалов космичесO
ких схемок. Геология и полезные ископаемые Черного моря. Киев, 1999.
С. 32—39.
287. Лялько В.І. та ін. Україна з Космосу. Атлас дешифрованих
знімків території України з космічних апаратів. 2Oге вид. Київ, 1999.
35 с.
288. Лялько В.И., Ходоровский А.Я., Сахацкий А.И. ЭкологичесO
кий мониторинг окружающей среды по многозональным космическим
снимкам. Косм. наука і технологія. 1999. 5. № 4. С. 1—3.
289. Lyalko V.I. et al. Geosystem energyOmass exchange modeling for
ecological monitoring by use of remote sensing data. Proc. of the EARSel
Simposium (Sept. 4—6, 1999, Basel, Switzerland). A.A. Balkema; Roterdam;
Broukfild. 1999. P. 91O98.

2000
290. Лялько В.І. Зондує «космічний геолог». Вісн. НАН України.
2000. № 12. С. 29—32.
291. Лялько В.И., Сиренко Л.А., Федоровский А.Д. и др. Оценка
влияния разломных структур на распределение радионуклидов в донO

57

ных отложениях с использованием космических снимков. Космічна на
ука і технологія. 2000. Т. 6. № 2—3. С. 31—38.
292. Лялько В.І. Стан та перспективи космічних досліджень США
в напрямку «Науки про Землю». Космічна наука і технологія. 2000. Т. 6.
№ 1. С. 86—99.
293. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Khodorovsky A.Ya. et al. Estimation of
ecological state and fire danger forestry using multispectral space images
(field site — Chernobyl disaster area). CERECO2000. The 3rd International
Conference on Carpahian Euroregion Ecology: Proc. (21—24 May, 2000,
MiskolcOLillafured). MiskolcOLillafured, Hungary, 2000. P. 47O48.
294. Lyalko V.I., Fedorovsky A.D, Dovgiy S.A. et al. Remote Sensing of
the Surface and Water Areas of Earth by the Ukrainian OnOboard Radar
Complex and Data from MultiOSpectral Surveys and Testing Areas in the terO
ritory of Ukraine. Косм. наука і технологія. 2000. Т. 6. № 4. С. 73O80.
295. Lyalko V.I., Vulfson L.D. et al. Soil Moisture (WaterOContent)
Assessment by an Airborne Scatterometer: The Chernobyl Disaster Area and
the Negev Desert. Remote Sensing Environ. 2000. V. 71. P. 309O319.

2001
296. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Левчик О.І.
Аналіз стану лісових масивів зони відчуження ЧАЕС на основі
дослідження позиції «червоного краю» спектрів відбиття за даними баO
гатозональної космозйомки. 15 років Чорнобильської катастрофи:
Досвід подолання: Міжнар. конф. Київ, 2001. Розд. 2. С. 136.
297. Лялько В.І., Азімов О.Т., Сахацький О.І. та ін. Використання
матеріалів космічних зйомок для визначення зон підвищення водопроO
никності та інтенсивного живлення підземних вод у зв’язку з проблеO
мою їх захищеності від радіонуклідного забруднення у зоні відчуження.
15 років Чорнобильської катастрофи: Досвід подолання: Міжнар. конф.
Київ, 2001. Розд. 2. С. 133.
298. Лялько В.І., Азімов О.Т., Сахацький О.І., Ходоровський А.Я.
Оцінка фітосанітарного стану лісових масивів на Правобережжі
р. Прип’ять у зоні відчуження за матеріалами багатозональної космічної
зйомки. 15 років Чорнобильської катастрофи: Досвід подолання: Міжнар.
конф. Київ, 2001. Розд. 2. С. 137.
299. Лялько В.І., Федоровський О.Д., Кононов В.І. та ін. СпостеO
реження Землі з Космосу. Космічні дослідження в Україні 1998—2000 рр.
Київ, 2001. С. 55—63.
300. Лялько В.І. Україна з Космосу. Геологія в ХХІ столітті. Шляхи
розвитку та перспективи. Київ: Знання, 2001. С. 193—201.
301. Лялько В.І. Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геологічних наук НАН України. 75 років Інституту геологічних наук
Національної академії наук України. Київ, 2001. С. 98—105.

58

302. Lyalko V.I. Satellite monitoring of forests using multitemporal space
images of different resolution (the Regions of Ukraine and Siberia as examO
ple). Abstr. 21st EARSel Symposium May 14—16, 2001, MarneOlaOVallee,
France). Paris, 2001. P. 17.

2002
303. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Азимов А.Т.,
Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н., Буянова И.Я. Комплексирование
многозональных космических снимков различного пространственного
разрешения для повышения эффективности исследования лесных
массивов (на примере Зоны отчуждения ЧАЭС и районов Сибири).
Космічна наука і технологія. 2002. Т. 8. № 2/3. С. 239—246.
304. Лялько В.И., Федоровский А.Д., Попов М.А. и др. ИспользоO
вание данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных
проблем. Космічні дослідження в Україні 2002—2004. Киев: КИТ, 2004.
С. 7—14.
305. Лялько В.І. Передмова до журналу. Космічна наука і техно
логія. 2002. Т. 8. № 2/3. С. 5.
306. Цимбал В.М., Лялько В.І., Курекін О.С., Гавриленко О.С.
Авіаційний комплекс АКДЗO30 дистанційного зондування природного
середовища. Космічна наука і технологія. 2002. Т. 8. № 2/3. С. 36—40
307. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я. Оценка экоO
логического состояния лесов Полесья по многозональным космичесO
ким снимкам на примере зоны отчуждения ЧАЭС. Можливості дис
танційного зондування Землі та геоінформаційних технологій у вирішенні
проблем Полісся: Тез. доп. регіон. наради, (11—14 листоп. 2002 р., м. Луцьк).
КиївOЛуцьк, 2002. С. 60—62.
308. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Азімов О.Т., Сибірцева О.М.,
Левчик О.І. Аналіз стану соснових лісів Зони відчуження ЧАЕС на осO
нові дослідження позиції «червоного краю» спектрів відбиття за даниO
ми багатозональної космічної зйомки. Экология и здоровье человека. Ох
рана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сб. науч. ст. к
10й Юбил. Междунар. науч.техн. конф. (10—14 июня 2002 г., г. ЩелкиO
но, АР Крым). В 2Oх т. Харьков: Курсор, 2002. Т. 1. С. 217—221.
309. Лялько В.І., Цимбал В.М., Макаров В.С. Авіаційний комплекс
дистанційного зондування природного середовища АКДЗO30. Можливості
дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій у вирішенні
проблем Полісся: Тез. доп. регіон. наради. КиївOЛуцьк, 2002. С. 21.
310. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я. и др. ВозможO
ности прогнозирования урожайности зерновых культур на основе совO
местного использования многозональных космических снимков
AVHRR, NOAA и Landsat TM (на примере Киевской области). Космічна
наука і технологія. 2002. Т. 8. № 2/3. С. 249—254.
311. Лялько В.І., Довгий С.О., Трофимчук О.М. та ін. Досвід і
перспективи використання даних дистанційного зондування Землі для

59

прогнозування пожежонебезпечності лісів (на прикладі зони відчуженO
ня Чорнобильської АЕС). Екологія і ресурси: Зб. праць Укр. інту
досліджень навколишнього середовища і ресурсів РНБО України. 2002.
С. 85—94.
312. Воробьев А.И., Костюченко Ю.В., Лялько В.И. и др. КомпO
лексирование аэрокосмических и геофизических методов при прогноO
зе нефтегазоносности североOзападного шельфа Черного моря.
Космічна наука і технологія. 2002. Т. 8. № 2/3. С. 149—166.
313. Лялько В.І., Греков Л.Д., Костюченко Ю.В. Можливості викоO
ристання даних ДЗЗ для визначення зон підтоплення. Екологія і ресур
си: Зб. праць. Київ: 2002. № 3. С. 121—134.
314. Лялько В.И, Федоровский А.Д., Перерва В.М. и др. ОсобенO
ности аэрокосмических исследований Земли в Украине. Космічні
дослідження в Україні 2000—2002. С. 7—12.
315. Лялько В.І., Азімов О.Т., Ходоровський А.Я. та ін. ОсоблиO
вості фітосанітарного стану лісових масивів правобережжя ЧАЕС за
матеріалами багатозональної космічної зйомки. Экология и здоровье че
ловека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сб.
науч. ст. к 10й Юбил. Междунар. науч.техн. конф. (Щелкино АР
Крым, 10—14 июня, 2002 г.). Харьков: Курсор, 2002. Т. 1. С. 213—216.
316. Лялько В.І. Стан і перспективи розвитку аерокосмічних
досліджень Землі в Україні. Космічна наука і технологія. 2002. Т. 8. № 2/3.
С. 29—35.
317. Лялько В.І., Левчик О.І. Сучасні проблеми і перспективи аероO
космічного зондування Землі. Геол. журн. 2002. № 3. С. 117—118.
318. Лялько В.І., Федоровский О.Д., Перерва В.М., Попов М.О.
Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України (короткий
історичний нарис). Космічна наука і технологія. 2002. Т. 8. № 2/3.
С. 6—28.
319. Лялько В.І. Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН
України — 10 років. Геол. журн. 2002. № 2. С. 152—155.
320. Лялько В.І. Центр аерокосмічних досліджень Землі — 10 років
розвитку. Вісн. НАН України. 2002. № 8. С. 63—64.
321. Lyalko V.I., Nilsson S., Shvidenko A.et al. Application of multiO
sensor concept of remote sensing and GIS for Northern Eurasia boreal forests
monitoring. 22nd EARSeL Symposium & General Assembly: Abstracts Book
(June 4—6, 2002, Prague). Prague, Chesh Republic, 2002. P. 164.
322. Лялько В.И. Космос и мы. Наша эпоха. 2002. I. C. 9—15.
323. Lyalko V.I., Kostyuchenko Yu.V., Kitchka A.A. Landscape manageO
ment strategy improvement based on the remote sensing: flood risk policy in
the Upper Tisza basin. Role of interfaces in environmental protection: Abs.
NATO Res. Workshop. MiskolcOLillafured. Univ. Miscolc Print., 2002. P. 56.
324. Шпортюк З.М., Лялько В.І., Азимов О.Т. та ін. Аналіз стану
соснових лісів Зони відчуження ЧАЕС на основі дослідження позиції
«червоного краю» спектрів відбиття за даними багатозональної

60

космічної зйомки. Экология и здоровье человека. Охрана водного и воз
душного бассейнов. Утилизация отходов: Материалы 10й юбилейной
международной науч.техн. конф. (10—14 июня 2002 г., Щелкино, АР
Крым). Харьков: Курсор, 2002. Т.1. С. 217—221.
325. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Khodorovsky A.Ya. et al. Estimation of
ecological state and fire danger forestry using multispectral space images
(field site — Chernobil disaster area). Proc. of the 3rd International
Conference on Carpathian Euroregion Ecology CERECO’ 2000. (MiskolcO
Lillafured, May, 21—24, 2000). MiskolcOEgyetemvaros. Univers. Miskolc,
2001. P. 47O48.
326. Довгий С.О., Лялько В.І., Трофимчук О.М., Федоровський О.Д.
та ін. Інформатизація аерокосмічного землезнавства. Київ: Наук. думO
ка, 2002. 606 с.
327. Лялько В.И., Федоровский А.Д., Попов М.А., Воробьев А.И.,
Кичка А.А., Кононов В.И., Костюченко Ю.В., Лищенко Л.П., Мычак А.Г.,
Сахацкий А.И., Станкевич С.А., Ходоровский А.Я. Использование
данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных пробO
лем. Космічні дослідження в Україні 2002—2004. Київ: ІКД НАН України
та НКА України, 2004. С. 7—14.

2003
328. Лялько В.І., Сахацкий О.І., Ходоровський А.Я. Використання
багатозональної космічної зйомки з метою удосконалення карт лісів
для вирішення екологічних та природо ресурсних задач. Національне
картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук.
праць. Київ: ДНВП Картографія, 2003. С. 125—128.
329. Лялько В.І., Сахацкий О.І., Греков Л.Д., Жолобак Г.М., БуяноO
ва І.Я., Соколов В.В., Деменко М.Г., Ходоровський А.Я., ФедоренO
ко Г.М., Мишінський С.О. Створення картосхеми землекористування
за наземними та супутниковими даними для прогнозування врожаю
озимої пшениці (на прикладі Баришівського району Київської обO
ласті). Нац. Картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку:
Зб. наук. праць. Київ, 2003. С. 129—131.
330. Лялько В.І., Сахацкий О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М.
Застосування методу топографічної корекції даних багатозональних
космознімків покриву гірських територій. Космічна наука і технологія.
2003. Т. 9. № 4. С. 94—98.
331. Лялько В.І., Попов М.О., Петраченко О.Ю., Рябоконенко О.Д.,
Сахацький О.І., Харечко О.Г. Метод класифікації стану лісів за маO
теріалами аерокосмічної зйомки на основі принципу злиття даних.
Космічна наука і технологія. 2003. Т. 9. № 5/6. С. 168—173.
332. Лялько В.І., Цимбал В.М., Волошин В.І. Авіаційний компO
лекс дистанційного зондування АКДЗO30 — засіб моніторингу природO
ного середовища та попередження природних катастроф. Екологія і

61

природокористування: Зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2003. Вип. 6.
С. 162—168.
333. Лялько В.І., Харечко О.Г. Вернадский о круговороте веществ и
глобальном потеплении. Екологія довкілля та безпека життєдіяль
ності. 2003. № 1. С. 54—58.
334. Лялько В.І., Сахацкий А.И., Жолобак Г.М. и др. Опыт компO
лексирования многозонапльных снимков NOAA/AVHRR и LandsatO7
для прогноза урожайности озимой пшеницы на примере районов КиO
евской области. Космічна наука і технологія. 2003. Т. 9. № 4. С. 99—
103.
335. Волошин В.И., Лялько В.И., Негода А.А. Повышение инфорO
мативности современных космических систем наблюдения Земли.
Екологія і природокористування: Зб. наук. пр. Інту проблем природоко
ристування та екології НАН України. Дніпропетровськ, 2003. Вип. 5.
С. 207—220.
336. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya., Zholobak G.M.,
Bujanova I.Ja. The experience of application of NOAA/AVHRR and
LandsatO7 data for cereal crop yield forecasting. Geoinformation for European
wide integration. Rotterdam: Millpress, 2003. P. 567O572.
337. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я. Особенности
мониторинга лесных массивов на основе использования материалов
многозональной космической съемки (на примере лесов Украины и
Центральной Сибири). Третья Укр. конф. по перспективным косм. ис
след.: Сб. тез. (Кацивели, Крым, 2003). Кацивели, 2003. С. 212.
338. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Застосування методу топографічної корекції даних багатозональних
космознімків для класифікації лісового покриву гірських територій.
Космічна наука і технологія. 2003. Т. 9. № 4. С. 94—98.
339. Лялько В.І., Попов М.О, Сахацький О.І., Петроченко О.Ю.,
Харечко О.Г. Контроль стану лісів за матеріалами аерокосмічної зйомO
ки. Третья укр. конф. по перспективным косм. исслед.: Сб. тез. (КацивеO
ли, Крым, 2003 г.). Кацивели, 2003. С. 223.
340. Lyalko V., Popov M., Fedorovsky O., Pererva V. Some Problems of
Air and Space Investigations in Nature Use. Aviation in the XXIst Centure: the
World Congress (Kyiv, Ukraine, Sept. 2003). Kyiv, 2003. P. 5.58O5.61.
341. Лялько В.И., Попов М.А., Жарый В.Ю., Рябоконенко А.Д.
Использование данных спутниковой съемки при решении природореO
сурсних и природоохранных задач в Украине. Земля из космоса — наи
более эффективные решения: Сб. тез. Первой Междунар. конф. (Москва,
25—28 нояб. 2003 г.). Москва: ООО БиномOпресс, 2003. C. 86—87.
342. Лялько В.И. Вернадский предвидел… Наша эпоха. 2003. II. C. 5—7.
343. Лялько В.І., Попов М.О., Сахацький О.І. та ін. Метод клаO
сифікації стану лісів за матеріалами аерокосмічної зйомки на основі
принципу злиття даних. Космічна наука і технологія. 2003. Т. 9. № 5/6.
С. 168—173.

62

2004
344. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Zholobak G.M., Hodorovsky A. Ya.
Methodical features of winter wheat yield forecasting using NOAA and
LANDSATO7 images in Ukraine. New Strategies for European Remote
Sensing. Proc. 24th EARSeL Symposium, IUC (25—27 May, 2004, Dubrovnik).
Dubrovnik, Croatia, 2004. Р. 59.
345. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya., Nilsson S.,
Shvidenko A. Features of the space control of forests of Ukraine and Siberia
for an estimation of their state, fire risk and carbon cycle. New Strategies for
European Remote Sensing. Proc. 24th EARSeL Symposium, IUC, (25—27 May,
2004, Dubrovnik). Dubrovnik, Croatia, 2004. Р. 91.
346. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д., ХоO
доровский А.Я., Соколов В.В., Ющенко М.В., Апостолов О.А., СидоO
рова Н.П. Оцінка стану посівів озимої пшениці в 2001—2003 рр. та
прогноз її врожайності на 2004 р. на основі використання багатозоO
нальних знімків NOAA/AVHRR і LANDSATO7 (на прикладі Київської
області). Cб. тез. Четвертой Укр. конф. по космич. исслед. Киев: ИКИ
НАН Украины и НКА Украины. 2004. С. 155.
347. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я., Апостолов А.А.
Особенности использования многозональной космической съемки для
исследования бореальних лесов и оценки круговорота углерода в приO
роде. Cб. тез. Четвертой Укр. конф. по космич. исслед. (19—26 сент.
2004, Крым. Понизовка). Киев: ИКИ НАН Украины и НКА Украины.
2004. С. 156.
348. Лялько В.І., Попов М.О., Подорван В.М., Сахацкий О.І. КлаO
сифікування природних об’єктів за матеріалами космічного багатоспеO
ктрального знімання на основі послідовного злиття даних. Методика
та програмне забезпечення. Cб. тез. Четвертой Укр. конф. по космич.
исслед. (19—26 сент. 2004, Крым. Понизовка). Киев: ИКИ НАН
Украины и НКА Украины, 2004. С. 167.
349. Лялько В., Сахацький О., Жолобак Г. Космічні прогнози вроO
жаїв. Рідна природа. 2004. № 1. C. 81—83.
350. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ходоровський А.Я.
Дистанційний моніторинг спектральних змін посівів озимої пшеO
ниці в процесі онтогенезу рослин за даними багатозональної косO
мозйомки. Онтогенез рослин у природному та трансформованому
середовищі. Фізіологобіохімічні та екологічні аспекти. Тез. доп. ІІ
Міжнар. конф. (18—21 серпня 2004, м. Львів). Львів: СПОЛОМ,
2004. С.150.
351. Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М.
Оцінка точності результатів топографічної корекції даних космозйомки
гірських територій в залежності від точності цифрової моделі рельєфу. Cб.
тез. Четвертой Укр. конф. по космич. исслед. (19—26 сентября 2004, Крым,
Понизовка). Киев: ИКИ НАН Украины и НКА Украины, 2004. С. 47.

63

352. Лялько В.І., Попов М.О. Про стан та актуальні проблеми
підготовки наукових та науковоOпедагогічних кадрів у галузі дисO
танційного зондування Землі. Космічна наука і технологія. 2004. Т. 10.
№ 2/3. С. 114—120.
353. Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І., Ярощук П.Д. ПрогO
ноз нафтогазоносності Чорноморського шельфу на основі комплексуO
вання гекофізичних і аерокосмічних методів. Нафта і газ України: Ма
теріали VIII Міжнар. наук.практ. конф. (29 вересня — 1 жовтня 2004,
Київ). Київ: Центр Європи, 2004. Т. 1. С. 284—285.
354. Лялько В.І., Воробйов А.І., Оголенко В.С., Ярощук П.П. ВиO
вчення геофлюїдодинамічних процесів в північноOсхідній частині
Чорного моря методами дистанційного зондування Землі в зв’язку з
прогнозом нафтогазоносності. Доп. НАН України. 2004. № 10. С. 130—137.
355. Лялько В.І., Попов М.О. Інтеграція геоінформаційних,
космічних та інтернетOтехнологій — основа об’єктивної, оперативної та
вірогідної інформації про Землю. Геоінформатика. 2004. № 4. С. 63—69.
356. Лялько В.І., Зубко В.П. Стан та перспективи розвитку дисO
танційних методів дослідження Землі в Україні. Уч. зап. Таврического
нац. унта. 2004. Т. 17 (56). № 2. С. 64—71.
357. Лялько В.И., Воробьев А.И., Оголенко В.С., Ярощук П.Д.
Изучение геофлюидодинамических процессов по данным космичесO
ких съемок СевероOВосточной части Черного моря. Новые идеи в геоло
гии и геохимии нефти и газа. Актуальные проблемы в геологии и геохимии
нефти и газа: Тез. докл. 7й Междунар. конф. (Москва, 25—29 мая 2004 г.).
Москва: МГУ, 2004. С. 134—135.
358. Лялько В.И., Попов М.А., Подорван В.Н., Сахацкий А.И. МеO
тодика классификации природных объектов на многоспектральных
космических изображениях на основе последовательного слияния инO
формации. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли
из космоса: Сб. материалов НПК (Москва, 16—18 ноября 2004 г.). МоскO
ва: ИКИ РАН. С. 46.
359. Словник з дистанційного зондування Землі / за ред. чл.Oкор.
НАН України В.І. Лялька та дOра техн. наук. М.О. Попова. Київ: СМП
АВЕРС, 2004. 170 с.

2005
360. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya., Harechko O.G.,
Nilsson S., Shvidenko A., McCallum J. Earth observation of the forests of
Ukraine and Siberian for an estimation of their state, fire risk and carbon
cycle. New Strategies For European Remote Sensing: Proc. of 24th EARSeL
Symposium, IUC, (Dubrovnik, 25—29 May, 2005). Dubrovnik, Croatia:
Millpress, Rotterdam, Nо. 330. Р. 269O277.
361. Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Ходоровський А.Я.,
Азімов О.Т., Сибірцева О.М., Левчик О.І., Сваричевська О.В., СкрипO

64

ка Л.В. Аналіз стану лісових масивів зони відчуження ЧАЕС на основі
позиції «червоного краю» спектрів відбиття за даними космознімків
SPOTO4 та наземних досліджень спектрів відбиття і флуоресценції. Зб.
наук. праць Інституту ядерних досліджень НАН України. Київ, 2005.
№ 1 (14). С. 105—112.
362. Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М.
Оцінка точності результатів топографічної корекції даних космозйомO
ки гірських територій в залежності від точності цифрової моделі
рельєфу. Космічна наука і технологія. 2005. Т. 11. № 3/4. С. 70—74.
363. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.,
Дорофей Є.М. Дослідження стану лісів з використанням позиції червоO
ного краю за даними відеоспектрометра MERIS. Cб. тез. Пятая Укр.
конф. по космич. исслед. (Евпатория, 4—11 сентября 2005 г.) Евпатория,
Крым, НЦУИКС, Київ: ИКИ НАН Украины и НКА Украины. 2005.
С. 137.
364. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Hodorovsky A.Ya., Zholobak G.M.,
Apostolov A.A., Shparyk Y.S. Monitoring of forests structure in North and
West of Ukraine in connection with problems of ecology and estimation of
carbon cycle using multispectral space images. Proc. for the 31st International
Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) (Saint Petersburg,
20—24 June 2005), Saint Petersburg, (PDF 270) 1—4 p 1. URL:
http://www.isprs.org/publications/related/ISRSE/html/ papers/ 270.pdf
365. Sakhatsky A., Hodorovsky A., Yushchenko M., Lyalko V. Winter
wheat crop yield estimates based on processing of images from NOAA and
LandsatO7 satellites. Proc. of the 31st International Symposium on Remote
Sensing of Environment (ISRSE) (Saint Petersburg, 20—24 June 2005), Saint
Petersburg Russian Federation. (PDF 270), 4 p. http://www.isprs.org/publiO
cations/related/ISRSE/html/papers/271.pdf
366. Лялько В.І., Сахацький О.І., Ходоровський А.Я., Жолобак Г.М.,
Апостолов О.А., Оголенко В.С., Шпарик Ю.С. Зіставлення багатозоO
нальної космічної зйомки різної просторової розрізненності для
моніторингу стану лісів України та Середнього Сибіру у зв’язку з екоO
логічними проблемами та оцінкою вуглецевого циклу. Cб. тез. Пятая
Укр. конф. по космич. исслед. (Евпатория, 4—11 сент. 2005 г.). ЕвпатоO
рия, Крым / НЦУИКС, ИКИ НАН Украины и НКА Украины. Киев,
2005. С. 138.
367. Лялько.В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Парпан В.І.,
Шпарик Ю.С, Киселюк О.І. Динаміка і сукцесії гірських лісів КарO
патського національного природного парку (за матеріалами космічних
знімків та ГІС). Можливості сучасних ГІС/ДЗЗтехнологій у сприянні
вирішення проблем Прикарпаття: Матеріали регіональної наради (15—17
листопада 2005, м. ІваноOФранківськ). ІваноOФранківськ, 2005. С. 7—9.
368. Цимбал В.М., Бичков Д.М., Гавриленко О.С., Матвєєв О.Я.,
Лялько В.І., Рожок Г.П., Оголенко В.С. Оперативний моніторинг підO
топлень авіаційним комплексом дистанційного зондування АКДЗO30.

65

Підтоплення2005: Тези 3ї науковопрактичної конференції (20—24
червня, 2005 р. Лазурне). Лазурне, 2005. С. 28.
369. Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І., Ярошук П.Д. ОсоблиO
вості використання матеріалів космічних зйомок Землі для прогнозуO
вання землетрусів. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2005. № 9. С. 107—112.
370. Лялько В.І., Костюченко Ю.В., Ющенко М.В., Білоус Ю.Г.
Використання систем супутникового спостереження Землі для монітоO
рингу природних катастроф: аналіз наслідків цунамі у ПівденноO
Східній Азії. Космічна наука і технологія. 2005. Т. 11. № 5/6. С. 42—50.
371. Lyalko V.I., Kostyuchenko Yu.V., Iuschenko M., Bilous J. Natural
disaster vs global changes: on the research methodology for policy making.
Proc. of Integration of the New EU Member Counties into the GMES. Program:
Cooperation in Applied Earth Observation. (Berlin, 27—29 September,
2005). Berlin, 2005. URL: www.dlr.de/dlrOecoOconference/presentation.htm
372. Лялько В.И., Нильсон С., Швиденко А.З., Сахацкий А.И., ХоO
доровский А.Я. Особенности дистанционного зондирования Земли
при исследовании глобальных и региональных изменений климата. Сб.
науч. статей. Москва: GRANP polygraph, 2005. Т. 2. C. 23—27.
373. Лялько В.И., Попов М.А., Подорван В.Н., Сахацкий А.И. МеO
тодика классификации площадных объектов на многоспектральных
космических изображениях на основе последовательного слияния
информации. Сб. науч. статей. Москва: GRANP polygraph, 2005. Т. 2.
C. 88—94.
374. Федоров О.П. (керівник), Бушуєв Є.І., Волошин В.І., ГотиO
нян В.С., Драновський В.Й., Коротаєв Г.І., Лялько В.І., Паршина О.І.,
Попов М.О., Цимбал М.В. Українська програма спостереження Землі з
космосу. Київ: НКА України, 2005. 94 с.
375. Шестопалов В., Лялько В., Гудзенко В., Дробноход М., ОгняO
ник М., Руденко Ю., Ситник А., Скальський О., Сухоребрий О., ЯковO
лев Є. Підземні води як стратегічний ресурс. Вісн. НАН України. 2005.
№ 5. С. 32—39.
376. Лялько В.И. Прогнозирование взаимосвязанных климатичесO
ких и социоOэкономических процессов: взгляд из космоса. Современные
проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Третья открытая
Всерос. конф. (Москва, 14—17 ноября 2005 г.). Москва: ИКИ РАН, 2005.

2006
377. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в
задачах природокористування / за ред. В.І. Лялька та М.О. Попова.
Київ: Наук. думка, 2006. 358 с.
378. Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д., Воробйов А.І.,
Жолобак Г.М., Козлов З.В., Мичак А.Г., Сахацький О.І., Станкевич С.А.,
Філіпович В.Є., Шпортюк З.М. Застосування матеріалів багатоспектO
ральної космічної зйомки при вирішенні задач природокористування.

66

Космічні дослідження в Україні 2004—2006: Звіт ІКД НАН України та
НКА України. Київ: КИТ, 2006. С. 14—21.
379. Лялько В.И., Азимов A.T., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я.,
Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н. Использование спутниковых данных
и ГИСOтехнологий для оценки экологического состояния и природной
пожароопасности лесов Чернобыльской зоны отчуждения. Учен. запис
ки Таврического нац. унта им. В.И. Вернадского. География. 2006. Т. 19
(58). № 1. С. 105—117.
380. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного
хлорофільного індекса та позиції червоного краю за даними відеоспектроO
метра MERIS. Космічна наука і технологія. 2006. T. 12. № 4. С. 1—6.
381. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Класифікація покриву гірських районів з використанням наземного
хлорофільного індекса та позиції червонного краю за даними відеоспектO
рометра MERIS. Шестая Украинская конференция по космическим ис
следованиям: Сб. тез. (Евпатория, 3—10 сент. 2006 г.). Евпатория, Крым,
НЦУИКС, 2006. С. 123.
382. Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І. Прямые поиски нефO
ти и газа на шельфе и спутниковые технологии. Шестая Украинская
конференция по космическим исследованиям: Cб. тез. (Евпатория, 3—10
сентября 2006 г.). Евпатория, Крым, НЦУИКС, 2006. С. 139.
383. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д.
Оцінка площі та стану сходів озимих культур за допомогою знімків
MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області). Шестая
Украинская конференция по космическим исследованиям: Cб. тез. (ЕвпаO
тория, 3—10 сент. 2006 г.). Евпатория, Крым, НЦУИКС, 2006. С. 140.
384. Лялько В.І. Виступ на Загальних зборах НАН України 5 травO
ня 2006 р. Вісн. НАН України. 2006. № 7. С. 46—48.
385. Лялько В.І. Наша наука не занепала, а живе й розвивається,
даючи фундаментальну й прикладну віддачу. Трибуна. 2006. 5—6.
С. 17—18.
386. Лялько В.І. Що передаємо майбутньому (Погляд шістдесятO
ника з виднокола ХХІ століття). Вісн. НАН України. 2006. № 9. С. 70—74.
387. Лялько В.І. Про внесок України до Міжнародної програми
«Глобальний моніторинг довкілля та безпеки GMESOUkraine». Учен. за
писки Таврического нац. унта им. В.И. Вернадского. География. 2006.
Т. 19 (58). № 2. С. 70—74.
388. Лялько В.И. Два года вместе с Серафимом Ивановичем СубO
ботиным (о совместной работе в Отделении наук о Земле АН УССР в
1974—1976 гг.). Геофиз. журн. 2006. Т. 28. № 3. С. 164—166.
389. Лялько В.И. Прогнозирование климатических процессов в
ХХІ столетии: взгляд из космоса. Фундамент. исслед. проблем естест.
наук: Материалы Междунар. науч. конф. (Севастополь, 2006). СевастоO
поль, 2006. С. 25 (электрон. версия).

67

390. Парпан В., Шпарик Ю., Лялько В. та ін. Космічні знімки УкO
раїнських Карпат. Лісовий і мисливський журн. 2006. № 3. С. 13.
391. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного
хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектO
рометра MERIS. Космічна наука і технологія. 2006. Т. 12. № 5/6.
С. 10—14.
392. Азімов О.Т., Кучма М.Д., Лялько В.І. Моніторингова оцінка
сезонної природної пірологічної ситуації території зони відчуження аероO
космічними методами. Двадцять років Чорнобильської катастрофи.
Погляд у майбутнє: Зб. тез. міжнар. конф. (Київ, 24—26 квітня 2006).
Київ: ІнноваційноOвидавничий центр «ХОЛТЕХ», 2006. 368 с.
393. Лялько В.І. Здобутки і перспективи розвитку Наукового центO
ру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Геол. журн.
2006. № 2—3. С. 17—25.

2007
394. Лялько В.І. Оцінка впливу природноOантропогенних змін поO
токів СО2 у системі рослинність—атмосфера на формування парникоO
вого ефекту Землі. Допов. НАН України. 2007. № 4. С. 130—137.
395. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. КосO
мос — Переяславщині (до 1100Oріччя від дня заснування міста ПереясO
лав). Можливості сучасних ГІС/ДЗЗтехнологій у сприянні вирішення
проблем Київщини: Матеріали регіональної наради (Київ, 20—21 бер.
2007 р.). Київ, 2007. С. 13.
396. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д.
Оцінка площі посівів озимих культур в межах адміністративних
районів Київської області під урожай 2007 року за допомогою знімків
MODIS. Можливості сучасних ГІС/ДЗЗтехнологій у сприянні вирішення
проблем Київщини: Матеріали регіональної наради (Київ, 20—21 березня
2007 р.). Київ, 2007. С. 19.
397. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. ДисO
танційна оцінка площ озимого клину Київської області під урожай поO
точного 2007 року. Науки про Землю та Космос — Суспільству: Ма
теріали Першої наукової конференції (Київ, 25—27 червня 2007 р.). Київ,
2007. Р. 5.2.
398. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д. КонтO
роль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/
TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області). Допов. Нац. акад. наук
України. 2007. № 3. С. 122—127.
399. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Греков Л.Д.,
Ющенко М.В., Апостолов О.А., Сидорова Н.П. Використання знімків
ТERRA/MODIS для прогнозування врожайності озимих зернових в меO
жах адміністративних районів Київської області. Зб. тез. Сьома Ук

68

раїнська конф. з косміч. дослід. (Євпаторія, 3—8 вересня 2007 р.) ЄвпаO
торія НЦУВКЗ, 2007 / ІКД НАН України і НКА України. Київ, 2007. С. 179.
400. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ходоровський А.Я.,
Шпарик Ю.С. Дистанційний метод фітомоніторингу лісових екосисO
тем України антропогенно забрудненого та природного середовища.
Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі.
Фізіологобіохімічні та екологічні аспекти: Тези доповідей ІІІ Міжнар.
конф. (Львів, 04—06 жовтня 2007 р.). Львів: ВидOво ЛНУ, 2007. С. 121.
401. Лялько В.И., Воробьев А.И., Шульга В.И. Использование
спутниковой технологии при прогнозе зон нефтегазоносности на
шельфе. Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных
регионов Украины. Тез. докладов VII междунар. конф. «Крым2007».
(с. Николаевка, 10—16 сентября 2007 г.). Николаевка, Крым, 2007.
С. 103—105.
402. Лялько В.И., Азимов А.Т., Сахацкий А.И., Ходоровский А.Я.
Опыт комплексного применения средств дистанционного зондироваO
ния Земли и ГИСOтехнологий с целью оценки фитосанитарного состоO
яния лесных массивов Зоны отчуждения ЧАЭС. Учен. записки Таври
ческого нац. унта им. В.И. Вернадского. География. 2007. Т. 20 (59). № 1.
С. 114—125.
403. Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М.
Використання індексів червоного краю та водних індексів за гіперспекO
тральними даними EOO1 Hyperion для класифікації наземного покриву.
Зб. тез. Сьома Українська конф. з косміч. дослід. (Євпаторія, 3—8 вересO
ня 2007 р.). Євпаторія НЦУВКЗ, 2007 / ІКД НАН України та НКА
України. Київ, 2007. С. 176.
404. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ющенко М.В.,
Апостолов О.А, Греков Л.Д., Верюжський Г.Ю., Петров О.А. Досвід та
перспективи використання супутникових даних для визначення площ
та прогнозування врожайності озимих зернових культур. Сучасні проб
леми створення ефективного використання єдиного геоінформаційного
простору України при підготовці і прийнятті управлінчеських рішень:
Матеріали міжнар. наук.практ. конф. (Київ, 12—13 грудня 2007 р.).
Київ, 2007. С. 97—98.
405. Лялько В.И., Вульфсон Л.Д., Котляр А.Л., Рябоконенко А.Д.,
Фрейлихер В.Д. Подповерхностное зондирование в РOдиапазоне с
целью определения влажности почвы в различных ландшафтноO
климатических условиях. Науки про Землю та космос — суспільству:
Праці Першої наук. конф. (Київ, 25—27 червня 2007 р.). Київ, 2007. С. 15—
18.
406. Архипов А.И., Товстюк З.М., Воробьев А.И., Лялько В.И. и
др. Методология и опыт поиска залежей углеводородов на суше и
шельфе с использованием аэрокосмической информации. Космическая
съемка — на пике высоких технологий: Материалы междунар. конф.
(Москва, 18—20 апреля 2007 г.). Москва, 2007. № 4. С. 130—137.

69

407. Лялько В.И., Попов М.А. Полигоны ДЗЗ Украины и перспекO
тивы их использования в системе GEOSS/GMES. Современные пробле
мы дистанционного зондирования Земли из космоса: Сб. тез. 5й юбил.
открытой Всерос. конф. (Москва, 2007). Москва: ИКИ РАН, 2007.
С. 257.
408. Лялько В.І., Попов М.О. Тестовые и калибровочные полигоO
ны ДЗЗ в Украине как элемент глобальной системы GEOSS / GMES.
Зб. тез. Сьома Українська конференція з космічних досліджень (ЄвпаO
торія, 3—8 вересня 2007 р.) Євпаторія НЦУВКЗ, 2007. Київ: ІКД НАН
України і НКА України. 2007. С. 169.
409. Лялько В.І., Оголенко В.С. Про науковоOприкладну програму
використання даних в результаті експлуатації космічного апарату «СічO
2». Науки про Землю та Космос — суспільству: Доповідь на 1й наук.
конф. (Київ, 26.06.2007). Космічна наука та технологія. 2007. № 13 (доO
даток).
410. Лялько В.І., Артеменко І.Г., Жолобак Г.М., Костюченко Ю.В.
та ін. Дослідження впливу змін СО2 та СН4 в атмосфері на клімат за маO
теріалами космічних зйомок. Геол. журн. 2007. № 4. С. 7—16.

2008
411. Лялько В.І. Воробйов А.І., Шульга В.І. Можливості супутниO
кового прогнозу землетрусів на основі моніторингу лінійних аномалій
хмарності. Космічна наука і технологія. 2008. Т. 14. № 6. С. 69—72.
412. Лялько В.І., Попов М.О. Погляд на створення та використанO
ня наземних полігонів України в інтересах ДЗЗ. Вісник геодезії та кар
тографії. 2008. № 1. С. 17—22.
413. Лялько В.І., Попов М.О. Полигоны ДЗЗ Украины и перспекO
тивы их использования в системе GEOSS. Современные проблемы дис
танционного зондирования Земли из космоса: Сб. статтей. Москва:
ИКИ РАН, 2008. Вып. 5. Т. 2. С. 548—556.
414. Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М.,
Ходоровський А.Я., Азімов О.Т. «Зелений щит» проти радіонуклідів.
Класифікація рослинного покриву зони відчуження ЧАЕС за даними
багатозональної космічної зйомки. Вісн. НАН України. 2008. № 4. C. 23—28.
415. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Використання індексів червоного краю та водних індексів за гіперспектO
ральними даними EOO1 Hyperion для класифікації земного покриву.
Космічна наука і технологія. 2008. Т 14. № 3. C. 55—68.
416. Лялько В.І., Попов М.О., Ліщенко Л.П., Кошовий В.В., МуO
равська Л.І. та ін. Актуальні проблеми створення полігонів ДЗЗ в
Україні (на прикладі Шацького національного природного парку).
Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки.
GEOUA2008: Тез доп. 1ї Всеукр. конф. з запрошенням іноземних учас
ників. (Київ, 3—5 червня 2008 р.). Київ: Наук. думка, 2008. С. 84—85.

70

417. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ющенко М.В.,
Апостолов О.А. Створення систем оцінки стану та прогнозування вроO
жайності озимих зернових культур за даними супутникового монітоO
рингу на Україні. Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого роз
витку та безпеки. GEOUA2008: Тез. доп. 1ї Всеукр. конф. з запрошен
ням іноземних учасників. (Київ, 3—5 червня 2008 р.). Київ: Наук. думка,
2008. С. 140—141.
418. Лялько В.І., Попов М.О. Екологічне прогнозування у рамках
міжнародних програм: застосування калібрувальноO завіркових полігоO
нів та космічних технологій. Аерокосмічні спостереження в інтересах
сталого розвитку та безпеки. GEOUA2008: Тез. доп. 1ї Всеукр. конф. з
запрошенням іноземних учасників. (Київ, 3—5 червня 2008 р.). Київ: Наук.
думка, 2008. С. 149.
419. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Комплексне застосування вегетаційних індексів червоного краю за даO
ними відеоспектромера MERIS для покращення класифікації наземO
ного покриву. Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку
та безпеки GEOUA2008. Тез. доп. 1ї Всеукр. конф. з запрошенням іно
земних учасників. (Київ, 3—5 червня 2008 р.). Київ: Наук. думка, 2008.
С. 164—165.
420. Лялько В.И., Архипов А.И., Товстюк З.М., Воробьёв А.И.
Спутниковые технологии для решения нефтегазопоисковых задач на
суше и шельфе. Материалы Казахстанскоукр. конф., посвященной про
ведению года Украины в республике Казахстан (Алматы, 7—9 октября
2008 г.). Алматы, 2008. С. 18—19.
421. Lyalko V., Starostenko V., Yatskiv Ya., Ivanov V., Rudenko L.,
Yefremov K. Plenary report. Scientific Information for Society — from Today to
the Future: Abs. 21st International CODATA Conference (Kyiv, October 5—8,
2008). Kyiv, Ukraine, 2008.
422. Лялько В.І., Артеменко І.Г., Архіпов О.І., Архіпова Т.О., ВоO
робйов А.І., Жолобак Г.М. Аерокосмічні спостереження в інтересах
сталого розвитку і безпеки GEOOUA. Київ, 2008. 116 с.
423. Лялько В.І., Воробйов А.І., Шульга В.І. Можливості короткоO
строкового прогнозу землетрусів на основі супутникового моніторингу
лінійних аномалій хмарності. Космічна наука і технологія. 2008. T. 14.
№ 6. С. 69—72.
424. Лялько В.І. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічноO
го землезнавства в Україні. Геол. журн. 2008. № 3. С. 27—30.
425. Лялько В.І. Оцінка і прогнозування природноOантропогенних
та соціоOекономічних процесів: погляд з космосу. Екологічний вісник.
2008. № 4 (50). С. 13—15.

2009
426. Lyalko V.I., Artemenko I.G., Zholobak G.M., Kostyuchenko Y.V.,
Sakhatsky A.I., Levchik O.I.. Evаluation of vegetation Cover Change

71

Contribution into Greenhouse Effect by Remotely Sensed Data: case Study
for Ukraine. Regional Aspects of ClimateTerrestrialHydrologic Interactions in
Nonboreal Eastern Europe / ed. P.Ya. Groisman, S. Ivanov. Springer Science
Business Media B.V. 2009. Р. 157O164.
427. Лялько В.І., Мовчан Д.М. Визначення балансових складових
СО2 у формуванні парникового ефекту в Україні із залученням маO
теріалів багатоспектральних зйомок. Допов. Нац. акад. наук України.
2009. № 8. С.115—120.
428. Лялько В.І., Попов М.О. Погляд на створення та використанO
ня наземних полігонів України в інтересах ДЗЗ. Вісн. геодезії та карто
графії. 2008. № 1. С. 17—22.
429. Лялько В.І., Попов М.О., Ліщенко Л.П., Кошовий В.В., МуO
равський Л.І., Олійник О.Т., Альохіна О.В., Гаскевич Г.І., Юрчук П.В.
Створення тестових ділянок на території Шацького національного
природного парку для валідації даних дистанційного зондування. Наук.
вісник Волинського нац. унту ім. Лесі Українки. 2009. № 1. С. 122—128.
430. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Ваколюк М.В.
Аерокосмічний контроль посівів озимого ріпаку — сировини для виO
робництва біодизелю. Вісн. НАН України. 2009. № 12. С. 13—22.
431. Лялько В.І., Сахацький О.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М.
Коригування впливу атмосфери на гіперспектральні дані сенсора EOO1
Hyperion при обчисленні позиції червоного краю. Космічна наука і тех
нологія. 2009. T. 15. № 3. С. 32—41.
432. Лялько В.И., Попов М.А., Иванов В.А., Кузнецов А.С. ПерсO
пективы развития морских и наземных стационарных опорных полиO
гонов для геоэкологического мониторинга. Экологическая безопасность
прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шель
фа. 2009. № 19. С. 19—35.
433. Черкашин А.К., Горобец Н.Н., Смирнов С.И., Атрошенко Л.М.,
Попов М.А., Лялько В.И., Катковский Л.В., Сафронова Л.П., КостяшO
ки С.И. Принципы организации и обслуживания международной сисO
темы подспутниковых полигонов. Материалы четвертого белорус. кос
мич. конгресса (Минск, 27—29 октября 2009 г.). Минск, Т. 2. С. 12—19.
434. Лялько В.И., Мовчан Д.Н., Сябряй С.В. Оценка влияния астO
рономических и геоботанических факторов на формирование климаO
тических особенностей регионов (на примере Украины). Геоінформа
тика. 2009. № 3. С. 74—82.
435. Лялько В.И., Гладун В.В., Максимчук П.Я., Воробьев А.И.,
Клочко В.П., Станкевич С.А., Седлерова О.В. Интеграция данных, поO
лученных на разных уровнях наблюдения, для прогнозирования нефO
тегазоперспективных объектов на шельфе. Нафтова геофізика — стан
та перспективи: Міжнар. наук.практ. конф. (Ів.OФранківськ, 25—29
трав. 2009 р.). ІваноOФранківськ: ІФНТУНГ, 2009. С. 162—167.
436. Lyalko V.I., Yuschenko M.V. Satellite data for analysis of potential
environmental hazards in Western Bug river basin. Project summary report. 2009.

72

437. Lyalko V.I., Kostyuchenko Y.V., Marton L. EO capabilities for
analysis of climate related socioOecological risks: bioOproductivity, desertifiO
cation, and natural disasters. Using Satellite and In Situ Data to Improve
Sustainability: Proc. of Advanced Research Workshop (Kiev, June 9—12, 2009).
Kiev, 2009. P. 56O58.

2010
438. Изменения земных систем в Восточной Европе / отв. ред.
В.И. Лялько. Киев, 2010. 582 с.
439. Lyalko V.I., Hodorovsky А.J., Аpostolov А.А., Vostokov А.B. QuanO
titative prognosis of oil and natural gas field. ISPRS TC VII Symposium —
100 Years ISPRS (Vienna, Austria, July 5—7, 2010), Vienna, IAPRS. 2010.
Vol. XXXVIII. Part 7B. P. 622O627. http://www.isprs.org/proceedings/
XXXVIII/part7/b/pdf/622_XXXVIII—part7B.pdf
440. Lyalko V.I., Popov M.A. Modern methods and means for remote
sensing and directions of their further development and application in
Ukraine. Abs. of 10th Ukrainian Conference on Space Research. Eupatoria:
Space Research Institute, 2010. P. 42.
441. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Жолобак Г.М., Попов М.А. НеO
которые направления использования аэрокосмических методов при
решении сельскохозяйственных задач в Украине. Современные пробле
мы дистанционного зондирования Земли из космоса. Москва: ИКИ РАН,
2010. Т. 1. Вып. 7. С. 19—28.
442. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.,
Дугін С.С., Григоренко В.В. Зіставлення супутникових та наземних
гіперспектральних даних при визначенні позиції червоного краю
спектрів відбиття. Космічна наука і технологія. 2010. T. 16. № 3. С. 39—45.
443. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О. М. Дугін С.С., ВоO
робьйов А.І. Дослідження варіацій індексів червоного краю спектрів
відбиття пшениці над газовим родовищем. Космічна наука та техно
логія. 2010. № 6. С. 5—10.
444. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.,
Дугін С.С., Григоренко В.В. Зіставлення супутникових та наземних
гіперспектральних даних при визначенні позиції червоного краю
спектрів відбиття. Космічна наука і технологія. 2010. Т. 16. № 3. С. 39—45.
445. Даргейко Л.Ф., Лялько В.І., Федоровський О.Д., КостюченO
ко Ю.В., Артеменко І.Г. Оптимізація даних глобального супутниковоO
го геомоніторингу методом просторової інтерполяції Колмогорова на
прикладі вимірювань атмосферних концентрацій СО2. Космічна наука і
технологія. 2010. Т. 16. № 6. С. 11—15.

2011
446. Абламейко С.В., Беляев Б.И., Зелык Я.И., Катковский Л.В.,
Лялько В.И., Попов М.А., Подгородецкая Л.В., Яценко В.А. СовреO

73

менное состояние и перспективы использования тестовых полигонов
ДЗЗ: цели, задачи, принципы и концепции. Материалы 5го Белорус.
космич. конгресса. Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2011. Т. 1. С. 172—176.
447. Лялько В., Воробйов А., Кичка О. Нові напрямки нафтогазоO
пошукових робіт в Чорноморській западині: результати застосування
матеріалів багатоспектральних космічних зйомок. Проблеми геології і
геохімії горючих копалин: Тези міжнар. наук. конф. (Львів, 28—30 вересO
ня 2011 р.). Львів, 2011. Геологія і геохімія горючих копалин. 2011.
№ 3—4. С. 95—96.
448. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н.,
Ходоровский А.Я., Азимов А.Т., Попов М.А., Станкевич С.А. МонитоO
ринг состояния растительности в зоне аварии Чернобыльской АЭС на
основе использования многозональных и гиперспектральных космиO
ческих снимков. Современные проблемы дистанционного зондирования
Земли из космоса: Тез. докл. Девятой открытой Всерос. конф. Москва:
ИКИ РАН, 2011. CD.
449. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С., ВоO
робйов А.І. Дослідження впливу просочування природного газу на наO
земний хлорофільний індекс та позицію червоного краю спектрів
відбиття пшениці над газовим родовищем (підземним газосховищем)
за даними гіперспектральної зйомки. Зб. тез 11 Укр. конф. з косміч.
досліджень (Євпаторія, 29 серп. — 2 вер. 2011 р.). Київ: ІнOт косміч.
досліджень НАН України і НКА України, 2011. С. 78.
450. Лялько В.І., Попов М.О. Исследования в области ДЗЗ в УкраиO
не: состояние и перспективы. Abstracts of 11th Ukrainian Conference on
Space Research. Yevpatoria: Space Research Institute, 2011. P. 58.
451. Лялько В.І., Сахацький О.І., Костюченко Ю.В., Артеменко І.Г.,
Жолобак Г.М., Левчик О.І., Мовчан Д.М. Космічний моніторинг (ауO
дит) балансу парникових газів з метою уточнення їх інвентаризації (обO
сягів викидів та поглинання). Зб. тез 11 Укр. конф. з косміч. досліджень
(Євпаторія, 29 серп. — 2 вер. 2011 р.). Євпаторія, 2011. С. 67.
452. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Шпортюк З.М., Сибирцева О.Н.,
Ходоровский А.Я., Азимов А.Т., Попов М.А., Станкевич С.А. МонитоO
ринг состояния растительности в зоне аварии Чернобыльской АЭС на
основе использования многозональных и гиперспектральных космиO
ческих снимков. Conference. Space Research Institute of the RAS (30.11.2011).
URL: http://d902.iki.rssi.ru/thesesOcgi/thesis.pl?id=2516
453. Чорний С.В., Авдєєв М.О., Зелик Я.І., Яценко В.О., Семенів О.В.,
Лялько В.І., Попов М.О. Розробка методологічного забезпечення
калібрування багатоспектральної апаратури ДЗЗ як складової частини
контрольноOкалібрувального полігону України. Abs. of 11th Ukrainian
Conference on Space Research (Yevpatoria, 2011). Yevpatoria: Space Research
Institute, 2011. P. 85.
454. Лялько В.И., Мычак А.Г., Теременко А.Н. и др. Проблемы
сохранения архитектурного наследия исторического центра Киева в

74

условиях возрастающего экологоOтехногенного риска. Геофизический
журнал. 2011. 33. № 6. С. 314.
455. Лялько В.И., Попов М.А. Состояние и перспективы развития
дистанционных методов исследования Земли в Украине. Перспективы
космических исследований Украины / науч. ред. О.П. Федоров. Киев:
Академпериодика, 2011. С. 127—135.
456. Лялько В.І., Попов М.О. Стан та перспективи розвитку дисO
танційних методів дослідження Землі в Україні. Геологічний журнал.
2011. № 1. С. 50—58.

2012
457. Earth Systems Change over Eastern Europe / Coeditors P. GroisO
man, V. Lyalko. Kyiv: Akademperiodyka, 2012. 488 p.
458. Спутниковые методы поиска полезных ископаемых / ред. акад.
НАН Украины Лялько В.И. и дOра техн. наук М.А. Попова. Киев: КарO
бонOЛтд. 2012. 436 с.
459. Архипов А.И., Лялько В.И., Товстюк З.М., Клочко В.П. ПрогO
рессивная технология для решения нефтегазопоисковых задач на суше
аэрокосмическими методами. Аэрокосмический мониторинг объектов
нефтегазового комплекса / ред. В.Г. Бондура. Москва: Научный мир,
2012. С. 165—175.
460. Лялько В.І., Левчик О.І., Сахацький О.І. Оцінка витрат води
на транспірацію за космічними знімками при визначенні складових
водного балансу територій. Геоінформатика. 2012. № 2. С. 60—66.
461. Лялько В.І., Сахацький О.І., Костюченко Ю.В., Артеменко І.Г.,
Жолобак Г.М., Левчик О.І., Мовчан Д.М. Космічний моніторинг баO
лансу парникових газів з метою уточнення їхньої інвентаризації.
Космічна наука і технологія. 2012. Т. 18. № 2. С. 3—14.
462. Лялько В.И., Сахацкий А.И., Вікторов А.С., Костюченко Ю.В.
Оценка динамики неблагоприятных гидрологоOгидрогеологических
процессов на основе использования спутниковой информации и цифO
ровых моделей рельефа (на примере Полесского региона Украины).
Геол. журнал. 2011. № 4. С. 42—51.
463. Лялько В.І., Мовчан Д.М., Костюченко Ю.В., КопачевсьO
кий І.М. Контроль параметрів динаміки регіональної рослинності на
основі даних ДЗЗ з метою підвищення ефективності довгострокового
управління гідрологоOгідрогеологічними ризиками. Геоінформатика.
2012. № 1 (41). С. 1—7.
464. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С., ВоO
робйов А.І. Дослідження змін вегетаційних індексів для пшениці над
газовим родовищем (підземним газосховищем) за даними гіперспектO
ральної зйомки. Космічна наука і технологія. 2012. T. 18. № 2. С. 15—19.
465. Lyalko V., Kostyuchenko Y., Ermoliev Y., Solovyov D., L<szl\ M.,
Kopachevsky I., Bilous Yu., Yuschenko M. Using of spatially distributed data

75

(satellite observations and ground measurements) for integrated assessment
of socioOecological security, disaster monitoring, risk assessment and conO
trol. Риски природных катастроф и методы минимизации их негативных
последствий: Междунар. конф. (19—22 сент. 2012 г., г. Севастополь) /
Морской гидрофизический институт НАН Украины. Севастополь,
2012.
466. Lyalko V.I, Shvidenko A.Z., Sakhatsky A.I., Schepaschenko D.G.,
Schmullius C., Lakyda P.I., Kostyuchenko Yu.V., Movchan D.M., ArtemenO
ko I.G., Zholobak G.M., Levchik E.I. Space monitoring ofvegetation cover in
Ukraine to assess the greenhouse gases budget inconnection with climate
changes. Proc., IIASA 40th AnniversaryConference, Worlds within Reach: from
Science to Policy (Vienna — Laxenburg, 24— 26 October 2012), Vienna —
Laxenburg, Austria, 2012. URL: http://webarchive.iiasa.ac.at/ conferO
ence2012/posters/posters.dat/pdf/movchan
467. Vorobiev A.I., Lyalko V.I., Podorvan V.N., Shulga V.I. Assessment
of the magnitude for the large earthquakes using the anomaly cloudiness
parameters from satellite images. Book of abstract 33rd General Assembly of the
European Seismological Commissions (GA ESC 2012). Moscow: Poligrafiqwik,
2012. P. 196O197.
468. Азімов О.Т., Лялько В.І. Концепція створення узагальненої
технологічної схеми обробки/ інтерпретації дистанційних і геологоOгеоO
фізичних даних для вирішення нафтогазопошукових завдань аероO
космічними методами. АзовоЧерноморский полигон изучения геодина
мики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа: Сб.
тез. докл. X Междунар. конф. Крым2012 (г. Ялта, 10—14 сент. 2012) /
Ассоц. геологов г. Симферополя. Симферополь, 2012. С. 49—50.
469. Лялько В.І., Попов М.О., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., ХоO
доровський А.Я., Шпортюк З.М., Станкевич С.А., Козлова А.О.,
Сибірцева О.М., Апостолов О.А. Використання багатоспектральних
супутникових даних для моніторингу стану рослинного покриву в меO
жах територій природноOзаповідного фонду України Полісся та КарO
пат (на прикладі Національного природного парку «Прип’ятьO
Стохід» та Карпатського національного природного парку). Третя
Всеукраїнська конференція «GEOUA» (Євпаторія, 3—7 вер. 2012 р.) /
ІКД НАН України і НКА України. Київ, 2012. С. 85—86.
470. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М. Дистанційне визO
начення строків сівби соняшника. Третя Всеукраїнська конференція
«GEOUA» (Євпаторія, 3—7 вересня 2012 р.) / ІКД НАН України і НКА
України. Київ, 2012. С. 86—87.
471. Лялько В.І., Швиденко А.З., Сахацький О.І., Костюченко Ю.В.,
Мовчан Д.М., Левчик О.І., Жолобак Г.М. Оцінка динаміки фотосинтеO
тичних параметрів рослинного покриву з використанням методів ДЗЗ
з метою моніторингу балансу парникових газів на території України.
Третя Всеукраїнська конференція «GEOUA». (Євпаторія, 3—7 вер. 2012 р.) /
ІКД НАН України і НКА України. Київ, 2012. С. 87—89.

76

2013
472. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I. The Use of multispectral satellite images
for the hydrogeological model creation to evaluate the water balance and
groundwater resources. Integrated modeling of food, energy and water security
management for sustainable social, economic and environmental developments /
ed. by Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M. Kyiv: Akademperiodyka, 2013.
P. 308O319.
473. Lyalko V.I., Sakhatsky A.I., Zholobak G.M., Apostolov A.A.
Application of satellite data for main crops identification in southern regions
of Ukraine. Integrated modeling of food, energy and water security management
for sustainable social, economic and environmental developments / ed. by
Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M. Kyiv: Akademperiodyka, 2013. P. 260O
263.
474. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Аерокосмічні та гідроO
геологічні методи у вирішенні завдань екологічної безпеки при видоO
бутку сланцевого газу в Україні. Екологія і природокористування: Зб. на
ук. пр. ІПП НАН України. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 16. С. 157—164.
475. Лялько В.І., Сахацький О.І. Використання матеріалів
космічної зйомки на етапах створення гідрогеологічної моделі для
оцінки водного балансу та ресурсів підземних вод. Комплексне моделю
вання управління безпечним використанням продовольчих, водних і енерге
тичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і екологічного
розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. Київ: АкадемO
періодика, 2013. С. 137—149.
476. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А.
Застосування космічної зйомки для ідентифікації посівів основних
сільськогосподарських культур південних регіонів України. Комплексне
моделювання управління безпечним використанням продовольчих, водних і
енергетичних ресурсів з метою сталого соціального економічного і еколо
гічного розвитку / за ред. Загороднього А.Г., Єрмольєва Ю.М. Київ: АкаO
демперіодика. 2013. С. 86—89.
477. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А.
Дистанційне визначення строків сівби соняшнику. Космічна наука і
технологія. 2013. Т. 19. № 2. С. 110—114.
478. Филиппович В.Е., Лялько В.И., Станкевич С.А., Крылова А.Б.,
Мычак А.Г. Использование космической съемки при анализе теплового
поля исторической части г. Киева. Проблеми та досвід інженерного захис
ту урбанізованих територій і збереження спадщини в умовах геоекологічно
го ризику / за ред. Шестопалова В.М., Демчишина М.Г., Кендзери В.О.,
Маслова Ю.О. Київ: Фенікс, 2013. VI. С. 64—69.
479. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Сучасні аерокосмічні
та гідрогеологічні методи екологічної безпеки при видобутку сланцевоO
го газу в Україні. Зб. тез 13ї Укр. конф. з косміч. досліджень (Євпаторія,
Крим, 2—6 верес. 2013 р.). Київ: Кафедра, 2013. С. 161.

77

480. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Аерокосмічні та гідроO
геологічні методи у вирішенні завдань екологічної безпеки при видоO
бутку сланцевого газу в Україні. Проблеми природокористування, стало
го розвитку та техногенної безпеки регіонів: Матеріали сьомої Міжнар.
наук.практ. конф. (до 95Oріччя НАН України) (Дніпропетровськ, 08—
11 жовт. 2013 р.). Дніпропетровськ: Монолит, 2013. С. 59.
481. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Використання геоінфорO
маційних технологій при оцінці екологічних небезпек, пов’язаних з виO
добутком сланцевого газу. Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні:
пошуки, розвідка, перспективи: Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ,
27—29 листоп. 2013 р.). Київ: Юнімпекс Трейд, 2013. С. 149—150.
482. Лялько В.И., Попов М.А. Исследования в области ДЗЗ в УкO
раине: состояние и перспективы. Abs. of 13th Ukrainian Conference on
Space Research. Yevpatoria: Space Research Institute, 2013. P. 160.

2014
483. Lyalko V.I., Popov M.A., Stankevich S.A., Shklyar S.V., Podorvan V.N.,
Likholit N.I., Tiagur V.M., Dobrovolska C.V. Prototype of satellite infrared
spectroradiometer with superresolution. Journal of Information, Control and
Management Systems. 2014. Vol. 12. No. 2. P. 153O164.
484. Lyalko V. I., Kostyuchenko Y.V., Artemenko I.G., Movchan D.M.,
Yuschenko M.V. Regional climate variation a nalysis using satellite data
aimed to risk assessment. Integrated Management, Security, and Robustness /
ed. Zagorodny A.G., Yermoliev Yu.M., Bogdanov V.L. Kyiv: AkademperioO
dyka, 2014. P. 243O252.
485. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Комплексування дисO
танційних і гідрогеологічних даних для оцінки ризику утворення
гідравлікоOфільтраційного зв’язку між геоструктурами у процесі видоO
бутку сланцевого газу. Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2014.
Вип. 2. С. 38—40. URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
486. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Аерокосмічні та гідроO
геологічні методи вирішення задач екологічної безпеки при видобутку
сланцевого газу в Україні. Укр. журн. дистанційного зондування Землі.
2014. Вип. 1. С. 25—29. URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
487. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Використання
даних наземного та космічного моніторингу для аналізу сучасних змін
клімату в Україні. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2014. № 7. С. 109—115.
488. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Дослідження
проблем посушливості на території України з використанням наземної
та супутникової інформації. Укр. журн. дистанційного зондування Землі.
2014. № 2. С. 18—28. URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
489. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С.
Дослідження гіперспектральних індексів червоного краю для визнаO
чення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними
спектрометричної зйомки. Геол. журн. 2014. № 3 (384). С. 95—103.

78

490. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С. ЗасO
тосування гіперспектральних індексів для визначення змін трав’яного
покриву за даними спектрометричної зйомки. Допов. Нац. акад. наук
Укр. 2014. № 4. С. 105—111.
491. Лялько В.І., Шпортюк З.М., Сахацький О.І., Сибірцева О.М.
Класифікація земного покриву Карпат з використанням наземного
хлорофільного індексу та позиції червоного краю за даними відеоспектO
рометра MERIS. Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2014. № 1.
С. 30—34. URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
492. Лялько В.І., Костюченко Ю.В., Артеменко І.Г., Мовчан Д.М.,
Ющенко М.В. Вивчення регіональних кліматичних змін за даними суO
путникових спостережень в задачах оцінки ризиків. Комплексне уп
равління, безпека і робастність / ред. Загородній А.Г., Єрмольєв Ю.М.,
Богданов В.Л. Київ, 2014. С. 77—86.
493. Лялько В.І., Попов М.О., Козлова А.О., Ліщенко Л.П., СаO
хацький О.І., Станкевич С.А., Дугін С.С., Ющенко І.О., Пікулік В.І.
Роль і місце Шацького національного природного парку у розвитку
ДЗЗ в Україні. Національні природні парки — минуле, сьогодення, майбут
нє: Матеріали міжнар. наук.практ. конф. до 30річчя Шацького націо
нального природного парку. Київ: ЦП Компринт, 2014. С. 61—68.
494. Лялько В.И., Попов М.А., Станкевич С.А., Зелык Я.И., ЧерO
ный С.В. Полигоны ДЗЗ в Украине: современное состояние и направO
ления дальнейших исследований и разработок. Український метро
логічний журнал. 2014. № 2. С. 15—26.
495. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Шпортюк З.М.,
Сибірцева О.М., Дугін С.С., Апостолов О.А. Застосування багатоспектO
ральних супутникових зйомок та наземного спектрометрування для
моніторингу заболочених територій Західного Полісся (на прикладі
національного природного парку «Прип’ятьOСтохід»). Національні при
родні парки — минуле, сьогодення, майбутнє: Матеріали міжнар. наук.
практ. конф. до 30річчя Шацького національного природного парку. Київ:
ЦП Компринт, 2014. С. 403—407.

2015
496. Парниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та
наслідки / за ред. Лялька В.І. Київ: Наук. думка, 2015. 283 с.
497. Lyalko V.I., Filipovich V.E., Lischenko L.P., Pazynych N.V.,
Teremenko A.N. and Krylova A.B. Remote sensing monitoring of historical
centre of Kyiv for reducing risks from disasters at world heritages properties.
Fifteenth Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering (Fukuoka, November 9—13, 2015). Fukuoka, Japan, 2015.
498. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Оцінка висхідної
міграції забруднень під час видобутку сланцевого газу з урахуванням
результатів дешифрування космознімків. Геоінформатика: теоретичні

79

та прикладні аспекти: Тези XIV Міжнар. конф. (Київ, 11—14 трав. 2015 р.).
Київ: Всеукр. асоц. геоінформатики, 2015. (CDOROM).
499. Лялько В.І., Воробйов А.І., Гейхман А.М. Визначення зміщенO
ня бульбашок газу при спливанні з дна до поверхні моря з використанO
ням супутникової інформації. Укр. журн. дистанційного зондування
Землі. 2015. № 4. С. 14—17. URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
500. Лялько В.І., Воробйов А.І., Гейхман А.М. Зміщення бульбаO
шок газу при спливанні з дна до поверхні моря. Допов. Нац. акад. наук
Укр. 2015. № 8. С. 89—94.
501. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Використання
індексу ID для виявлення можливої трансформації екосистем у типоO
вих ландшафтноOкліматичних зонах України при сучасному кліматі.
Допов. Нац. акад. наук Укр. 2015. № 3. С. 94—99.
502. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Порівняльні
дослідження посухи за супутниковими та метеорологічними індексами
на прикладі 2007 року в Україні. Космічна наука і технологія. 2015. Т. 21.
№ 3. С. 27—30.
503. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Кульбіда М.І., Апостолов О.А.,
Барабаш М.Б. Особливості змін клімату в Україні на кінець XX — поO
чаток XXI ст. за наземними та супутниковими даними. Парниковий
ефект і зміни клімату в Україні: оцінки та наслідки / за ред. Лялька В.І.
Київ: Наук. думка, 2015. С. 64—84.
504. Лялько В.І., Мовчан Д.М., Захарчук Ю.В., Артеменко І.В.
Оцінка розбіжностей у визначенні емісій та стоку (абсорбції рослинами)
СО2 для України, виконаних за методикою Національного кадастру, в
порівнянні з даними супутникових вимірів. Укр. журн. дистанційного
зондування Землі. 2015. № 5. С. 37—56. URL: http://ujrs.org.ua/ ujrs/index
505. Лялько В.І., Халаїм О.О., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., ВакоO
люк М.В., Дугін С.С. Експериментальне визначення стоку (абсорбції
рослинами) CO2 для основних агрокультур України. Укр. журн. дис
танційного зондування Землі. 2015. № 4. С. 46—74. URL: http://ujrs.org.ua/
ujrs/index
506. Lyalko V.I., Azimov O.T. Yakovlev Ye.O. Estimation the upward
migration of pollutions during the shale gas production subject to the results
of space images decoding. EAGE Archives. URL: http://www.earthdoc.org/
publication/publicationdetails/?publication=80217
507. Zagorodny A., Yermoliev Yu., Bogdanov V., Heyetz V., Knopov P.,
Kostyuchenko Yu., Kulik M., Libanova E., Lylako V., Zgurovsky M. Robust
FoodOEnergyOWater Security Management for Sustainable Socioeconomic
and Environmental Development: Methodological Challenges. The Howard
Raiffa Systems Analysis 2015 IIASA Conference (Laxenburg, 11—13 Nov.
2015). Laxenburg, Austria, 2015.
508. Лялько В.І., Філіпович В.Є., Сахацький О.І., Станкевич С.А.,
Лубський М.С., Крилова Г.Б. Оцінка впливу кліматичних змін на форO
мування теплового режиму урбанізованих територій та розробка рекоO

80

мендацій по раціональному природокористуванню і енергозбереженO
ню. Тези доп. 15ї Укр. конф. з косміч. досліджень (Чорноморка, 2015).
Чорноморка, Одеський національний університет ім. І.І. МечникоO
ва,2015. С. 216.
509. Лялько В.І., Халаїм О.О., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., ВаO
колюк М.В., Дугін С.С. Експериментальне визначення абсорбції вугO
лекислого газу рослинами основних агрокультур України для оцінки
продуктивності посівів та балансу парникових газів. Матеріали 15ї
Укр. конф. з косміч. досліджень (м. Одеса, 24—28 серп. 2015 р.). Одеса,
2015. С. 211.

2016
510. Azimov O., Dorofey Y., Lyalko V., Yakovlev Y. Estimation of the
areal upward hydrogeomigration and risks of underground water polluting in
the process of unconventional hydrocarbons extraction. EAGE Archives.
URL: http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publicaO
tion=84611
511. Lyalko V., Dyduh Ya., Sakhatsky A., Kostyuchenko Yu., Zholobak G.,
Elistratova L., Khalaim A., Dugin S., Kazantsev Т., Movchan D., Apostolov A.,
Vakoljuk M., Vishenska I., Fitsaylo T., Kontar I., Polyovy E., Chusova O.
Evaluation the impact of the regional climate change on ecosystems. Space
research in Ukraine. 2014—2016 / ed. O. Fedorov. Kyiv: Akademperiodyka,
2016. P. 41O43.
512. Lyalko V.I., Yakovlev Ye.O., Azimov O.T., Dorofey Ye.M. Satellite
geological and hydrogeological investigation of shale gas production areas for
environmental safety assessment. Сучастні проблеми нафтогазової геології:
Матеріали Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар участю (м. Київ, 16—17
черв. 2016 р.). Київ: ІГН НАН України, 2016. С. 146—148.
513. Воробйов А.І., Лялько В.І., Мельниченко Т.А., Подорван В.М.
Прояви аномалій хмарності на супутникових зображеннях перед сильO
ними землетрусами Землі. Укр. журн. дистанційного зондування Землі.
2016. № 10. С. 21—25. URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
514. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О., Дорофей Є.М. ВикоO
ристання космічних знімків під час оцінки висхідної міграції забрудO
нень у процесі видобутку сланцевого газу. Космічні дослідження в Ук
раїні. 2014—2016 / наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАН України та ДКА
України. Київ: Академперіодика, 2016. С. 52—53.
515. Лялько В.І., Єлістраотва Л.О., Апостолов О.А. Зміна параметрів
опалювального періоду на території України в результаті глобального поO
тепління. Допов. Нац. акад. наку України. 2016. № 11. С. 61—69.
516. Лялько В.І., Єлістраотва Л.О., Апостолов О.А. Сучасні зміни
кліматичних характеристик опалювального періоду на прикладі м. КиO
єва та виявлення можливих трендів у майбутньому. Вісн. НАН України.
2016, № 8. С. 53—58.

81

517. Лялько В.І., Єлістраотва Л.О., Апостолов О.А., Артеменко І.Г.
Аналіз залежності між концентрацією СО2 в атмосфері та температуO
рою повітря для дослідження та прогнозування кліматичних змін в УкO
раїні. Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2016. № 10. С. 17—20.
URL: http://ujrs.org.ua/ujrs/index
518. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А.
Вивчення динаміки середньорічних показників валової первинної
продуктивності території України впродовж 2000—2010 рр. Укр. журн.
дистанційного зондування Землі. 2016. № 9. С. 30—35. URL: http://
ujrs.org.ua/ujrs/article/view/77
519. Лялько В.І., Філіпович В.Є., Крилова Г.Б. Вивчення розподілу
поверхневих температур в історичній частині м. Києва. Світ гео
техніки. 2016. 2 (50). С. 27—29.
520. Lyalko V., Azimov O., Yakovlev Ye. Predictive estimation of upward
pollutant migration during shale gas production using satellite image processO
ing. Abstr. 41st COSPAR Sci. Assembly (Istanbul, Turkey, 30 July — 07 August
2016). Istanbul, 2016. URL: https://www.cosparOassembly.org
521. Лялько В.И., Елистратова Л.А., Апостолов А.А., Чехний В.М.
Оценка изменений климата и их влияние на природную среду и хозяйO
ственную деятельность на территории Украинского Полесья. Проблемы
рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие
Полесья: Междунар. науч. конф. (г. Минск, 14—17 сент. 2016 г.). Минск,
2016. Т. 1. С. 390—393.
522. Азімов О.Т., Дорофей Є.М., Лялько В.І., Яковлєв Є.О.
Оцінка площової висхідної гідрогеоміграції і ризиків забруднення
підземних вод у процесі видобутку нетрадиційних вуглеводнів.
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Тези XV Міжнар.
конф. (м. Київ, 10—13 трав. 2016 р.). Київ, Всеукр. асоц. ГеоінформаO
тики, 2016. (CDOROM).
523. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Артеменко І.Г.
Виявлення корелятивних зв’язків між змінами вмісту CO2 в атмосфері
і температурою повітря в Україні у зв’язку з змінами клімату. Зб. тез 16ї
Укр. конф. з косміч. досліджень (м. Одеса, 22—27 серп. 2016 р.) / ІКД НАН
України та ДКА України, Одеський регіональний інститут державного
управління при президентові України. Київ: Академперіодика, 2016.
С. 186.
524. Лялько В.И., Лихолит Н.И., Попов М.А., Станкевич С.А., ТяO
гур В.М., Добровольская Е.В. Целостная технология получения изобO
ражений повышенного пространственного разрешения от перспекO
тивного спутникового инфракрасного спектрорадиометра. Тез. докл.
16й Укр. конф. по космич. исслед. (Одесса, 22—27 авг. 2016 г.) / Одесский реO
гиональный институт государственного управления. Киев: АкадемпериоO
дика, 2016. С. 225—226.
525. Лялько В.І., Попов М.О., Станкевич С.А. Потенціал аероO
космічних методів в забезпеченні безпеки об’єктів територіального моря

82

та берегової лінії України i шляхи його реалізації. Проблеми координації
воєннотехнічної та обороннопромислової політики в Україні. Перспективи
розвитку озброєння та військової техніки: Тези доп. IV Міжнар. наук.прак
т. конф. (м. Київ, 12—13 жовт. 2016 р.) / Центральн. наук.Oдосл. інOт
озброєння та військ техніки Збройних Сил України. Київ, 2016. С. 331—333.
526. Лялько В.І., Попов М.О., Станкевич С.А., Подорван В.М.
Про застосування аерокосмічного моніторингу в задачах забезпечення
безпеки об’єктів територіального моря та берегової лінії України. Тези
доп. 16ї Укр. конф. з косміч. досліджень (м. Одеса, 22—27 серп. 2016 р.) /
Одеський регіональний інститут державного управління. Київ: АкаO
демперіодика, 2016. С. 220.
527. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А.
Застосування продукту MOD17 для вивчення первинної продуктивO
ності наземних екосистем. Аерокосмічні спостереження в інтересах ста
лого розвитку та безпеки: Матеріали доп. (м. Київ, 10—14 жовт., 2016 р.) /
ІКД НАН України та ДКА України. Київ, 2016. С. 47—49. URL: https://
drive.google.com/file/d/0B3_rN9Ji08—VU3htSGhlZkRYWUU/view
528. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А.
Mінливість середньорічних показників GPP на території України
впродовж 2000—2010 рр. Зб. тез. 16ї Укр. конф. з косміч. досліджень.
(м. Одеса, 22—27 серп. 2016 р.) / ІКД НАН України та ДКА України,
Одеський регіональний інститут державного управління при президенO
тові України. Київ: Академперіодика. 2016. С. 197.
529. Лялько В., Сахацький О., Жолобак Г., Єлістратова Л., АпостоO
лов О., Дугін С., Халаїм О. Оцінка впливу регіональних змін клімату на
екосистеми та визначення ризиків їх негативних наслідків з викорисO
танням даних дистанційного зондування та наземних гідрометеороO
логічних вимірів. Українська географія: сучасні виклики: Зб. наук. праць:
у 3 т. Київ: ПрінтOСервіс, 2016. Т. 3. С. 93—95.
530. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Єлістратова Л.О.,
Дугін С.С., Сибірцева О.М., Артеменко І.Г., Апостолов О.А., ВакоO
люк М.В., Захарчук Ю.В., Халаїм О.О., Поліщук О.В. Визначення баO
лансу парникових газів на основі польових експериментальних
досліджень та супутникових даних в межах території України в конO
тексті реалізації міжнародних угод паризького саміту ООН з питань
зміни клімату. Зб. тез. 16ї Укр. конф. з косміч. досліджень (м. Одеса,
22—27 серп. 2016 р.) / ІКД НАН України та ДКА України, Одеський
регіональний інститут державного управління при президентові УкO
раїни. Київ: Академперіодика, 2016. С. 223.
531. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Сибірцева О.М.,
Дугін С.С., Ваколюк М.В., Халаїм О.О. Дослідження корелятивних
зв’язків індексів червоного краю з валовою первинною продукO
тивністю за даними газоO та спектрометричних вимрів для виробничих
посівів озимої пшениці баришівського району Київської області. Зб.
тез 16ї укр. конф. з косміч. досліджень (м. Одеса, 22—27 серп. 2016 р.).

83

Одеса, Одеський регіональний інститут державного управління. Київ:
Академперіодика, 2016. С. 224.
532. Лялько В.І., Сахацький О.І., Сибірцева О.М., Жолобак Г.М.,
Дугін С.С., Ваколюк М.В., Заглада Є.В. Порівняння вегетаційних
індексів посівів озимої пшениці, розрахованих на основі дистанційних
даних супутника SentinelO2 та FieldSpec. Аерокосмічні спостереження в
інтересах сталого розвитку і безпеки: GEO—UA 2016. Матеріали до
повідей / НАН України, ІКД НАН України та ДКА України, НТУУ «КПІ
ім. Ігоря Сікорського». Київ, 2016. С. 14—15.

2017
533. Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д., Філіпович В.Є.,
Єсипович С.М., Седлерова О.В. До 25Oріччя від дня заснування ДерO
жавної установи «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної академії наук України. Геол.
журн. 2017. № 1 (358). C. 101—108.
534. Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д., Філіпович В.Є.,
Єсипович С.М., Седлерова О.В. До 25Oріччя від дня заснування ДерO
жавної установи «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної академії наук України».
Космічна наука і технологія. 2017. Т. 23. № 2. С. 1—8.
535. Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д., Філіпович В.Є.,
Єсипович С.М., Седлерова О.В. До 25Oріччя від дня заснування ДерO
жавної установи «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної академії наук України». Укр.
журн. дистанційного зондування Землі. 2017. № 12. С. 4—9.
536. Лялько В.І., Азімов О.Т., Яковлєв Є.О. Прогнозне оцінювання
потенційного забруднення підземної гідросфери у зв’язку з видобутO
ком нетрадиційних вуглеводнів (з використанням дистанційних даних)
Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2017. № 14. С. 12—16. URL:
http://www.ujrs.org.ua/ujrs/article/view/107/125
537. Лялько В.І, Апостолов О.А., Єлістратова Л.О. Вплив природO
них та антропогенних факторів на формування небезпечних ситуацій:
зсувів, паводків (на прикладі ділянки верхньої течії річки Дністер). Укр.
журн. дистанційного зондування Землі. 2017. № 15. С. 31—39.
538. Лялько В.І, Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Чехній В.М. Аналіз
ґрунтовоOерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дисO
танційного зондування Землі. Вісн. НАН України. 2017. № 10. С. 34—41.
539. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Оцінка посівних
площ озимих культур за даними космічної зйомки з супутника Landsat
на території Донецької області. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2017. № 6.
С. 51—57.
540. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Сахацький О.І.
Використання космічних знімків NPP/VIIRS у нічний час для оцінки

84

економічної кризи на сході України (Донецька та Луганська області).
Вісн. НАН України. 2017. № 2. С. 48—53.
541. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Сибірцева О.М.,
Дугін С.С., Ваколюк М.В. Аналіз та порівняння вегетаційних індексів
посівів озимої пшениці, розрахованих на основі дистанційних даних зі
супутника SentinelO2 та спектрорадіометра FieldSpec. Укр. журн. дис
танційного зондування Землі. 2017. № 12. С. 37—46.
542. Яковлєв Є.О., Лялько В.І., Азімов О.Т. Оцінка ризиків забрудO
нення підземних вод у процесі видобутку нетрадиційних вуглеводнів.
ЕКОГЕОФОРУМ—2017. Актуальні проблеми та інновації: Матеріали
Міжнар. наук.практ. конф. (м. ІваноOФранківськ, 22—25 бер. 2017 р.).
ІваноOФранківськ: ІФТУНГ, 2017. С. 319—321.
543. Лялько Вадим, Попов Михаил. Исследуя Землю: победы и беO
ды украинского космоса. Зеркало недели. 2017. 16 сентября.
544. Lyalko V., Ivanov S., Starodubtsev V. and Palamarchuk J. The
Effects of Institutional Changes on Landscapes in Ukraine / G. Gutman and
V. Radeloff (eds.), LandOCover and LandOUse Changes in Eastern Europe
after the Collapse of the Soviet Union in 1991. Springer International
Publishing, Switzerland, 2017. P. 119O147. https://doi.org/10.1007/978O3O
319O42638O9_6

2018
545. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Сибірцева О.М.,
Дугін С.С., Ваколюк М.В., Захарчук Ю.В. Дослідження стану посівів озиO
мої пшениці впродовж весняноOлітньої вегетації 2016 р. за вегетаційними
індексами супутника SentinelO2А (на прикладі Лісостепової зони України).
Космічні дослідження в Україні. 2016—2018 / наук. ред. О.П. Федоров; ІКД
НАН України та ДКА України. Київ: Академперіодика, 2018. С. 80—82.
546. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., ХодоровсьO
кий А.Я., Чехній В.М. ЕкспресOоцінка ерозійноOнебезпечних ділянок
ґрунтового покриву на території України з використанням даних дисO
танційного зондування Землі з врахування кліматичних факторів та
рослинності. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 3. С. 87—94. URL:
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.03.087
547. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Застосування
систем космічного моніторингу довкілля з метою виявлення та оцінки
екологоOекономічних змін в зоні АТО України. Космічні дослідження в
Україні. 2016—2018 / наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАН України та
ДКА України. Київ: Академперіодика, 2018. С. 83—85.
548. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Ходоровський А.Я., АпостоO
лов О.А. Оцінка ерозійної небезпеки території України за даними ДЗЗ,
кліматичних факторів та рослинності. Космічні дослідження в Україні.
2016—2018 / наук. ред. О.П. Федоров; ІКД НАН України та ДКА УкO
раїни. Київ: Академперіодика, 2018. С. 86—87.

85

549. Лялько В.І. Оцінка змін загального соціальноOекономічного
розвитку України за роки незалежності на основі матеріалів космічних
зйомок. Вісн. НАН України. 2018. № 5. С. 42 —44. URL: http://www.visnykO
nanu.org.ua/sites/default/files/files/Visn.2018/5/Visn_5O2018%
2B12_Lyalko.pdf
550. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., Ходоровський А.Я.
Оцінка стану та змін загального соціальноOекономічного розвитку
України за період 1992—2012 роки на основі використання матеріалів
зйомок космічного апарату DMSP/OLS (США) про нічну освітленість
території. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 9. С. 77—86. https://
doi.org/10.15407/dopovidi2018.09.077
551. Лялько В.І., Попов М.О., Седлерова О.В., Шаталов М.М.
Стан і перспективи аерокосмічних досліджень Землі в Державній усO
танові «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геології Національної академії наук України». Геол. журн. 2018. № 4.
С. 19—36. https://doi.org/10.30836/igs.1025—6814.2018.4.148464
552. Лялько В.І., Попов М.О., Седлерова О.В., Шаталов М.М.
Стан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в дерO
жавній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук Національної академії наук України». Укр.
журн. дистанційного зондування Землі. 2018. № 18. С. 4—19. https://
doi.org/10.36023/ujrs.2018.18.131
553. Lyalko V.I., Elistratova L.A., Romanciuc I.F., Apostolov A.A.,
Hodorovskiy A.Ya. Application of Space Imagery for ExpressOevaluation of
Soil Degradation in Ukrainian Polissia. Почвы и земельные ресурсы: совре
менное состояние, проблемы рационального использования, геоинформаци
онное картографирование: Междунар. науч.практ. конф. (Минск, 20—
23 сент., 2018 г.). Минск, 2018. С. 172—177.
554. Lyalko V.I., Elistratova L.A., Apostolov A.A., Hodorovskiy A.Ya.,
Romanciuc I.F. Evaluation of the natural environment changes in Ukrainian
Polissia based on space imagery data. Современные проблемы ландшафтове
дения и геоэкологии: VI Междунар. науч. конф. к 110летию со дня рож
дения профессора В.А. Дементьева. (Минск, 13—16 ноября, 2018 г.).
Минск, 2018. С. 168—170.
555. Lyalko V.I., Elistratova L.A., Apostolov A.A., Hodorovskiy A.Ya.,
Romanciuc I.F. The evaluation of forest condition in Ukrainan Polissia with
the remote sensing data (on the example of the Chernobyl Nuclear Power
Plant forests). Мониторинг и оценка состояния растительного покрова
мира. V Междунар. науч. конф. (Минск — Беловежская Пуща, 8—11 окт.
2018 г.). Минск, 2018. С. 118—119.
556. Lyalko V.I., Elistratova L.A., Apostolov A.A., Hodorovskiy A.Ya.,
Romanciuc I.F. Ukrainian Polissia’s settlements number change dynamic on
the basis of space imagery. Природная среда Полесья и научнопрактичес
кие аспекты рационального ресурсопользования: III Междунар. науч.
конф. (Брест, 12—14 сент., 2018 г.). Брест, 2018. С. 12—15.

86

2019
557. Лялько В.І., Жолобак Г.М., Ходоровський А.Я., Апостолов О.А.,
Сибірцева О.М., Єлістратова Л.О., Романчук І.Ф., Дорофей Є.М.
Космічний моніторинг довкілля — ефективний механізм охорони лісів.
Укр. журн. дистанційного зондування Землі. 2019. № 20. С. 4—12. URL:
https://ujrs.org.ua/ujrs/article/view/145
558. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А., ХодоровсьO
кий А.Я. Зміна параметрів вітру на території України в період глобальних
кліматичних змін. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2019. № 10. С. 57—66.
https://doi.org/10.15 407/dopovidi2019.10.057
559. Popov M.A., Lyalko V.I., Stankevich S.A. Ukrainian national sysO
tem for Earth’s remote sensing: seeking for efficient solutions. Space
Technologies: Present and Future: Theses of the 7th International Conference
(Dnipro, May 24, 2019). Dnipro, 2019. P. 58.
560. Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Досвід оцінюO
вання змін природного середовища в Україні з застосуванням маO
теріалів космічної зйомки. Екологічна безпека та збалансоване природо
користування в агропромисловому виробництві: Міжнар. наук.практ.
конф. (Київ, 3—5 лип. 2019 р.). Київ, 2019. С.164—168.
561. Довгий С.О., Лялько В.І., Бабійчук С.М., Кучма Т.Л., ТомченO
ко О.В., Юрків Л.Я. Основи дистанційного зондування Землі: історія
та практичне застосування : навч. посіб. Київ: Інститут обдарованої диO
тини НАПН України, 2019. 316 с.

2020
562. Lyalko V.I., Romanciuc I.F., Yelistratova L.A., Apostolov A.A.,
Chekhniy V.M. Detection of changes in terrestrial ecosystems of Ukraine
using remote sensing data. Journal of Geology, Geography and Geoecology.
2020. V. 19. № 1. С. 102—110.
563. Лялько В.І., Жолобак Г.М., Дугін С.С., Сибірцева О.М., ГолуO
бов С.І., Дорофей Є.М., Поліщук О.В. Експериментальні дослідження
особливостей кругообігу вуглецю в системі «атмосфераOрослинність» на
території лісостепової зони України із залученням дистанційних спектO
роO та газометричних зйомок в період глобальних кліматичних змін.
Укр. журн. дистанц. зонд. Землі. 2020. № 24. С. 15—23.
564. Лялько В.І., Апостолов О.А., Єлістратова Л.О., Романчук І.Ф.
Дистанційний моніторинг стану атмосферного середовища на териO
торії України в період карантинних обмежень COVIDO19. Укр. журн.
дистанційного зондування Землі. 2020. № 26. С. 48—54.
565. Лялько В.І., Сахацький О.І., Жолобак Г.М., Апостолов О.А.,
Єлістратова Л.О. Вивчення динаміки середньорічних показників валоO
вої первинної продуктивності території України впродовж 2000—2010 рр.
Взаємозв’язки в системі продовольство, енергія та вода для сталого роз

87

витку: інтегроване моделювання та надійне управління / за ред. ЗагоO
роднього А.Г., Єрмольєва Ю.М., Богданова В.Л., Єрмольєвої Т.Ю. та
ін. Київ, 2020. С. 119—157.
566. Лялько В.І., Костюченко Ю.В., Ющенко М.В., Артеменко І.Г.,
Копачевский І.М. Інтегрована оцінка ризику забруднення води з викоO
ристанням супутникових данних в рамках мультимодального підходу.
Взаємозв’язки в системі продовольство, енергія та вода для сталого роз
витку: інтегроване моделювання та надійне управління / за ред. ЗагоO
роднього А.Г., Єрмольєва Ю.М., Богданова В.Л., Єрмольєвої Т.Ю. та
ін. Київ, 2020. С. 158—170.
567. Костюченко Ю.В., Лялько В.І., Мовчан Д.М., Копачевский І.М.
Підхід до аналізу соціальної вразливості по відношенню до катастроф
різного походження з використанням даних з різних джерел.
Взаємозв’язки в системі продовольство, енергія та вода для сталого роз
витку: інтегроване моделювання та надійне управління / за ред. ЗагоO
роднього А.Г., Єрмольєва Ю.М., Богданова В.Л., Єрмольєвої Т.Ю. та
ін. Київ, 2020. С. 171—210.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА І ПАТЕНТИ

1. Способ поиска нефтяных и газовых залежей: а. с. 1043579
СССР: опубл. 23.09.1983, Бюл. № 35.
2. Спосіб пошуку нафтогазових об’єктів на морському шельфі:
пат. № 77811 Україна; опубл. 15.01.2007.
3. Спосіб прогнозування родовищ корисних копалин: пат. КМ
№ 32050 Україна; опубл. 25.04.2008.
4. Спосіб виявлення газоперспективних ділянок на морському
шельфі: пат. № 88090 Україна; опубл. 10.09.2009.
5. Спосіб пошуку покладів газу на морі: пат. № 94322 Україна;
опубл. 26.04. 2011.
6. Спосіб пошуку покладів газу у глибоководній частині моря:
пат. № 95001 Україна; опубл. 25.06.2011.
7. Спосіб прогнозування катастрофічних землетрусів: пат. № 100261
Україна; опубл. 10.12.2012.
8. Спосіб виявлення покладів газу з урахуванням зносу аномалій
пониження температури поверхні моря: пат. № 104515 Україна; опубл.
10.02.2014.
9. Спосіб виявлення покладів газу на морі з урахуванням зміщенO
ня течіями супутникових аномалій пониження температури поверхні
моря: пат. № 107124 Україна; опубл. 25.11.2014.
10. Спосіб прогнозування покладів газу на морському шельфі: пат.
№ 108696 Україна; опубл. 25.05.2015.
11. Спосіб виявлення нафти і газу на основі детального монітоO
рингу параметрів течій у шарах морської товщі: пат. № 109055 Україна;
опубл. 10.07.2015.
12. Спосіб підвищення просторової розрізненості при дисO
танційній зйомці з використанням субпіксельної реєстрації зображень
та пристрій для його здійснення: пат. № 117909 Україна; опубл.
25.10.2018.

89

НАУКОВОПОПУЛЯРНІ РОБОТИ
ТА НАУКОВА ХРОНІКА

Науковопопулярні роботи
1. Лялько В.І. Підземне море Херсонщини. Наддніпр. правда.
1960. 25 верес.
2. Лялько В.І., Звольський С.Т. Промені зазирають в надра. Знан
ня та праця. 1960. № 5. С. 6—9.
3. Лялько В.І. Скарби України. За повернення на Батьківщину.
1960. 15 груд.
4. Лялько В.І. Людина і підземні води. Україна наукова: Вісн. РАТАУ.
1966. 8 листоп.
5. Лялько В.І. Твій орієнтир. Молодь України. 1966. 15 серп.
6. Лялько В.И. Интеграл в царстве Плутона. Комс. правда. 1967. 2 сент.
7. Лялько В.І. Ключі до голубих сейфів. Київ: Наук. думка, 1967.
104 с.
8. Лялько В.І. Вічно жива вода. Київ: Наук. думка, 1970. 120 с.
9. Лялько В.И. Вечно живая вода. Киев: Наук. думка, 1972. 120 с.
10. Лялько В.И. Вечно живая вода. Таллин: Валгус, 1976. 120 с.
(Естон. мовою).
11. Лялько В.І. Аерокосмічна геологія. Наука і культура України.
Київ: Знання, 1980. С. 12—16.
12. Лялько В.І. Прогнозує комп'ютер. Наука і культура України.
Київ: Знання, 1980. С. 21—23.
13. Лялько В.І. Аерокосмічна геологія (стан і перспективи). Київ:
Знання, 1981. 22 с.
14. Лялько В.И., Бабинец А.Е., Ситников А.Б. Голубые клады
Земли. Правда Украины. 1982. 7 марта.
15. Лялько В.И., Писаренко Г.С. Как здоровье, поле? Правда Ук
раины. 1983. 12 февр.
16. Лялько В.И. Исследование и охрана природных ресурсов с поO
мощью аэрокосмических средств. Киев: Знание, 1984. 18 c.
17. Лялько В.І., Митник М.М., Вульфсон Л.Д. Учені моделюють
енергетику Землі. Наука і суспільство. 1986. № 5. С. 7—9.

90

18. Лялько В.И., Щербак Н.П. Современное состояние и персO
пективы развития геологии. Киев: Знание, 1987. 22 с.
19. Лялько В.И. Дистанционные методы решения экологических
задач. Киев: Знание, 1989. 17 с.
20. Лялько В.И. Аэрокосмические методы в геоэкологии. Киев:
Знание, 1992. 25 c.
21. Лялько В.И. Зарождение и развитие новых научных направлеO
ний в гидрогеологических исследованиях в Украине во второй половине
XX — начале XXI века. Старейшие гидрогеологи мира: научноOпопулярO
ные воспоминания. Минск: Беларуская навука, 2016. 565 с.
Наукова хроніка
22. Лялько В.І., Мельник В.І. На науковій конференції молодих
геологів. Геол. журн. 1959. Т. 19. Вип. 5. С. 98—100.
23. Лялько В.І., Цапенко І.І. Нарада по сільськогосподарському
водопостачанню. Геол. журн. 1960. Т. 20. Вип. 6. С. 112—113.
24. Єпатко Ю.М., Лялько В.І., Щербаков І.Б., Семененко В.М.
Третя конференція молодих геологів Інституту геологічних наук. Геол.
журн. 1965. Т. 25. Вип. 1. С. 112—115.
25. Вовк И.Ф., Лялько В.И. Взаимодействие в системе вода — горO
ная порода: Междунар. симп. (Прага, 9—17 сент. 1974 г. ). Геол. журн.
1975. Т. 35. Вып. 2. С. 149—151.
26. Лялько В.І., Вовк І.Ф. Дослідження взаємодії природних вод з
гірськими породами. Вісн. АН УРСР. 1975. № 7. С. 94—96.
27. Зверев В.П., Лялько В.И. Взаимодействие вода — порода:
Междунар. симп. (Прага, 9—17 сент. 1974 г.). Изв. АН СССР. Сер. геол.
1975. № 7. С. 143—148.
28. Бабинец А.Е., Лялько В.И. Методы оценки ресурсов подземO
ных вод: Междунар. симп. Геол. журн. 1980. № 3. С. 156—158.
29. Бабинець А.Є., Лялько В.І. Методи оцінки ресурсів підземних
вод: Міжнародний симпозіум (Вільнюс, 1980). Вісн. АН УРСР. 1980. № 2.
С. 99—101.
30. Лялько В.И. Международный симпозиум по геохимии приO
родных вод. Геол. журн. 1983. № 3. С. 137—138.
31. Лялько В.И. Первая Всесоюзная гидрогеологическая конфеO
ренция. Геол. журн. № 5. С. 138—140.
32. Белевцев Я.Н., Добровольский Е.В., Лялько В.И. Кинетика и
динамика геохимических процессов: 4Oй Всесоюзный симпозіум. Геол.
журн. 1984. № 1. С. 136—140.
33. Белевцев Я.Н., Лялько В.И., Добровольский Е.В. Кинетика и
динамика геохимических процессов: 4Oй Всесоюзный симпозиум (КиO
ев, 1983). Вісн. АН УРСР. 1984. № 4. С. 98—101.
34. Белевцев Я.Н., Добровольский Е.В., Лялько В.И. IV ВсесоюзO
ный симпозиум по кинетике и динамике геохимических процессов. Гео
логия руд. месторождений. 1984. Т. 26. № 1. С. 107—110.

91

35. Лялько В.И., Корженевский Б.А., Шибакова В.С. Проблемы
охраны геологической среды в связи с водохозяйственным и энергетиO
ческим строительством в Украинской ССР. Геол. журн. 1984. № 4.
С. 140—142.
36. Белевцев Я.Н., Добровольский Е.В., Лялько В.И. IV ВсесоюзO
ный симпозиум по кинетике и динамике геохимических процессов.
Изв. вузов. Геология и разведка. 1984. № 3. С. 142—145.
37. Лялько В.І. Сучасні гідрогеологічні та інженерноOгеологічні
проблеми: ХХVII Міжнародний конгрес (Москва). Вісн. АН УРСР. 1985.
№ 1. С. 91—94.
38. Лялько В.И. Гидрогеологические и инженерноOгеологические
проблемы: 27Oй Международный геологический конгресс. Геол. журн.
1985. № 1. С. 129—131.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ
І ДІЯЛЬНІСТЬ В.І. ЛЯЛЬКА

1. Хто є хто в Україні. Київ: К.І.С., 1997. С. 297.
2. Нові імена: Український біографічний вісник. Київ: Фенікс,
1998. № 5. С. 23.
3. Хто є хто в Україні. Київ: К.І.С., 2000. С. 281.
4. Фельдман В. Гляжу в озера синие... из Космоса. Дел. Украина.
2001. 12 февр. № 9 (836).
5. Веретенник Н. Земні завдання вирішує Космос. Світ. 2001.
11—12 берез.
6. Хідекелі А. Виручив космічний геолог. Шукати нафту і газ
можна без буріння свердловин. Президент. вісн. 2001. 7 квіт. № 14.
7. ТарасоваOХоджашвілі О. На Западе аэрокосмические агентства
диктуют экономическую и экологическую политику. Правда Украины.
2001. 10 апр. № 39.
8. Малиновский Б.Н. Академия наук Украины в дни ЧерноO
быльской трагедии. Киев, 2001. 112 с.
9. Хто є хто в Києві. Київ: Орд екс плюс, 2001. С. 110.
10. Вадим Іванович Лялько (До 70Oріччя від дня народження). Геол.
журн. 2001. № 3. С. 115—166.
11. 70Oріччя членаOкореспондента НАН України В.І. Лялька. Вісн.
НАН України. 2001. № 9. С. 65.
12. Вадим Іванович Лялько: Біобібліографія вчених України.
Київ: Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наO
ук НАН України. 2001. 54 с.
13. 80Oріччя академіка НАН України В.І. Лялька. Вісн. НАН Ук
раїни. 2011. № 9. С. 66—67.
14. Академік НАН України Вадим Іванович Лялько (До 80Oріччя
від дня народження). Геол. журнал. 2011. № 3. С. 139—140.

93

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ
НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА / ДОКТОРА НАУК,
ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ /
ЗА НАУКОВОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ
В.І. ЛЯЛЬКА

Кандидатські дисертації
1. Митник Марклен Миронович. «Исследование связи динамики
подземных вод и геотермических условий в воднонапорных пластовых
системах» (1973). Cпеціальність 04.00.06 — гідрогеологія.
2. Добровольский Євгеній Вікторович. «Исследование кинетики и
механизма процесса метасоматического замещения кальцита флюориO
том (эксперимент и геологические приложения)» (1979). Cпеціальність
04.00.02 — геохімія.
3. Сахацький Олексій Ілліч. «Выявление закономерностей распреO
деления геофильтрационных параметров и ресурсов подземных вод на
основе численного моделирования (на примере водонапорных систем
Степного Крыма и Таджикистана)» (1989). Cпеціальність 04.00.06 —
гідрогеологія.
4. Янцевич Олександр Олександрович. «Застосування лінеаментноO
го аналізу на основі матеріалів космофотозйомки при вирішенні гідроO
геологічних та інженерноOгеологічних задач» (1994). Спеціальність
04.00.23 (станом на червень 1994 р.) — дистанційні аерокосмічні доO
слідження.
5. Костюченко Юрій Васильович. «Дослідження впливу процесів
енергомасообміну над шельфовими покладами вуглеводнів на стан
теплового поля морської поверхні» (1997). Спеціальність 05.07.12 —
дистанційні аерокосмічні дослідження.
6. Мичак Антон Григорович. «Глибинна геологічна будова, перспекO
тиви нафтогазоносності Українських Карпат та Передкарпатського
прогину за результатами аерокосмогеологічних методів досліджень»
(1998). Спеціальність 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні дослідження.

94

7. Філіпович Володимир Євгенович. «Комплексне застосування дисO
танційних аерокосмічних і польового газортутного методів при пошуO
ках покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних площ
альпійської зони і ДніпровоOДонецької западини)» (2000). СпеціальO
ність 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні дослідження.
8. Вульфсон Леонід Давидович. «Особливості формування темпераO
тури та коефіцієнтів відбиття земних покровів у тепловому ІЧO НВЧO
діапазонах стосовно дистанційного зондування у геологічних і прироO
доохоронних цілях» (2000). Спеціальність 05.07.12 — дистанційні аероO
космічні дослідження.
9. Приходько Василь Леонтійович. «Перебудова структурного плану
та етапи трапового вулканізму ВолиноOПоділля в пізньому протерозої»
(2005). Cпеціальність 04.00.01 — загальна та регіональна геологія.
10. Мовчан Дмитро Михайлович. «Особливості визначення балансу
потоків СО2 в системі рослинністьOатмосфера за матеріалами космічO
них зйомок на сучасному етапі геологічного розвитку території УкO
раїни» (2011). Спеціальність 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні
дослідження.
11. Апостолов Олександр Анатолійович. «Вдосконалена методика
лінеаментного аналізу для оцінки перспективності території на пошуO
ки покладів вуглеводнів» (2021). Спеціальність 05.07.12 — дистанційні
аерокосмічні дослідження.
Докторські дисертації
1. Азімов Олександр Тельманович. «Дослідження диз’юнктивних
дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі
регіонів України)» (2009). Спеціальність 04.00.01 — загальна та регіоO
нальна геологія
2. Сахацький Олексій Ілліч. «Методологія використання матеріалів
багатоспектральної космічної зйомки для вирішення гідрогеологічних
задач» (2010). Спеціальність 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні доO
слідження.
3. Кохан Світлана Володимирівна. «Методологія використання даO
них космічних зйомок і геоінформаційного аналізу з метою підвищенO
ня ефективності досліджень агроресурсів в умовах лісостепової ландO
шафтноOкліматичної зони України» (2013). Спеціальність 05.07.12 —
дистанційні аерокосмічні дослідження.
4. Костюченко Юрій Васильович. «Комплексування даних супутниO
кових спостережень і математичного моделювання в задачах оцінки геоO
екологічних ризиків і безпеки» (2018). Спеціальність 05.07.12 — диO
станційні аерокосмічні дослідження.

МАТЕРІАЛИ
ПРО СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ*

Вступ
Початок досліджень з дистанційного зондування Землі (ДЗЗ)
в Україні припадає на 50Oті рр. ХХ ст. Науковий центр аероO
космічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) ІГН НАН України — один
з перших серед наукових установ країни, який почав активно і
системно розробляти, освоювати і впроваджувати методи ДЗЗ у
практику. Вченими ЦАКДЗ, що визначено постановою Президії
НАН України головною установою в країні по координації робіт
з ДЗЗ, виконано величезний об’єм наукових і науковоOпрактичних
досліджень з різних напрямів ДЗЗ, а саме: екологічний монітоO
ринг довкілля, оперативний моніторинг повеней, лісових пожеж,
підтоплень, прогнозування змін земних систем та клімату тощо.
Тут працюють висококваліфіковані фахівці з різних галузей науO
ки: геологи, географи, геофізики, гідрологи, фізіологи рослин,
математики, програмісти, спеціалісти з ГІСOтехнологій та ін.
Напрями розвитку ДЗЗ
Основними сучасними тенденціями розвитку ДЗЗ є:
 розширення залучення матеріалів гіперспектральних (до
сотень каналів) зйомок високого геометричного розрізнення (до
*

Обґрунтування доцільності відкриття спеціалізованої вченої ради
Д 26.162.03 із захисту докторських дисертацій (для Міністерство освіти і
науки України), підготовлене В.І. Ляльком та М.О. Поповим. 20.03.2013.
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1 м і краще) в оптичному, тепловому та радіохвильовому діапаO
зонах для вирішення завдань раціонального природокористуO
вання;
 створення міжнародних угруповань космічних апаратів ДЗЗ
для підвищення періодичності і зниження вартості робіт з
космічного моніторингу стану геосистем з метою оперативного
виявлення та прогнозування природних і техногенних катастроф,
екологічних та кліматичних змін, оцінки стану і прогнозування
продуктивності агроценозів, пошуків корисних копалин тощо;
 створення в різних ландшафтноOкліматичних регіонах
світу калібрувальноOзавіркових полігонів ДЗЗ з метою суттєвого
підвищення надійності результатів інтерпретації матеріалів аеO
рокосмічних зйомок.
Загальна сума, на яку сьогодні виконуються послуги з ДЗЗ у
світі, становить орієнтовно $4 млрд/рік. Поступово збільшуєтьO
ся сумарна кількість чинних місій космічних апаратів (КА) для
отримання видової інформації. Станом на 04.07.2010 у космосі
перебувало 986 діючих КА.
Становлення ДЗЗ в Україні
Українські вчені, конструктори та інженери традиційно були
активними учасниками всіх космічних програм, що здійснюваO
лись в колишньому Радянському Союзі. Вони зробили суттєвий
внесок у розвиток ДЗЗ. Зокрема, за участі інститутів НАН УкO
раїни в цей період успішно проведено унікальні міжнародні
підсупутникові експерименти («Інтеркосмос — Чорне море»,
«ТяньOШань — ІнтеркосмосO88», «АтлантикаO87 і O89», «КосO
мосO1500», «Природа», з пошуків нафтогазових покладів, з
оцінки наслідків Чорнобильської катастрофи тощо).
Сьогодні Україна як суверенна держава продовжує ці
дослідження у співпраці з іншими країнами та багатьма міжнаO
родними організаціями.
ДЗЗ було і залишається одним з трьох пріоритетних наO
прямів науковоOпрактичних досліджень (разом з телекомунікаO
ціями та навігацією), що здійснюються в космічній галузі України.
Розвиток досліджень з ДЗЗ передбачає підготовку та запуски ноO
вих КА з бортовою апаратурою, яка забезпечує одержання
космічних знімків підвищеної якості, підготовку та проведення
космічних експериментів, створення нових ефективних метоO
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дик обробки, аналізу та інтерпретації космічної інформації.
Значна увага приділяється доведенню цих методик до техноO
логічного рівня з можливістю їх використання під час вирішенO
ня актуальних природоресурсних та природоохоронних завдань.
Проблема підготовки спеціалістів в галузі ДЗЗ
В Україні завжди приділялась увага розвитку ДЗЗ. Саме тому
ця галузь сформувалась у важливу науковоOтехнічну складову
загальнонаціонального космічного комплексу, зі своїми науковоO
дослідними установами, центрами прийому, обробки та розповO
сюдження космічної інформації, об’єднаними у певну інфраO
структуру.
Цільова науковоOтехнічна космічна програма України на
2008—2012 рр. (затверджена Законом України від 30.09.2008
№ 608OVI «Про затвердження Загальнодержавної цільової наO
уковоOтехнічної космічної програми України на 2008—2012
роки») націлена на подальший розвиток досліджень і ствоO
рення нових технологій ДЗЗ для вирішення актуальних задач
промисловості, сільського господарства, науки, національної
безпеки.
Заходами щодо виконання завдання «Здійснення дистанO
ційного зондування Землі» передбачено створення та викорисO
тання національних технічних засобів ДЗЗ для:
1) участі у вирішенні загальнодержавних проблем з монітоO
рингу ресурсів, раціонального природокористування, прогнозуO
вання техногенних і природних катаклізмів шляхом забезпеченO
ня аерокосмічною інформацією суб’єктів державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища, створенO
ня нових апаратноOпрограмних засобів та інформаційних техноO
логій, модернізації наземної інфраструктури;
2) забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у
сфері ДЗЗ для вирішення глобальних і регіональних проблем
шляхом обміну супутниковою інформацією та участі в реалізації
міжнародних проєктів.
Є принаймні два чинники, чому така увага приділяється в
цій програмі саме ДЗЗ. ПоOперше, постійно розширюється коло
завдань, у вирішенні яких ефективними є винятково методи і
технології ДЗЗ. Тому у світі постійно зростає кількість запусків
супутників ДЗЗ. ПоOдруге, спостерігається тенденція перерозO
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поділу фінансових прибутків, що забезпечують інформаційні
послуги, які базуються на використанні космічних знімків.
Завдання ДЗЗ вирішуються в Україні багатьма установами та
організаціями, серед яких провідними є Науковий центр аероO
космічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) ІГН НАН України,
Морський гідрофізичний інститут (МГІ) НАН України, ІнстиO
тут космічних досліджень (ІКД) НАН України і НКА України.
У цих академічних установах працюють висококваліфіковані
вчені і фахівці, які мають великий досвід отримання, обробленO
ня та інтерпретації аерокосмічних знімків. Тут здійснюються
фундаментальні та прикладні наукові дослідження і методичні
розробки, використовуються підходи і технології, що ґрунтуO
ються на новітніх програмних продуктах і сучасній технічній
(апаратній) базі.
На базі ЦАКДЗ, МГІ, ІКД створились наукові школи зі своїми
лідерами та науковцями, які об’єднані єдиними підходами до
вирішення проблем, стилем роботи і мисленням, оригінальністю
ідей і методів їх реалізації. Тут успішно вирішуються сучасні
складні наукові та науковоOтехнічні проблеми. Тому тут склалися
найсприятливіші умови для підготовки молодих спеціалістів і наO
уковців, підвищення наукового рівня фахівців та вдосконалення
їхніх практичних знань у галузі дистанційних аерокосмічних
досліджень. Сьогодні ми є свідками приєднання до досліджень з
ДЗЗ деяких інших вітчизняних наукових і науковоOдослідних устаO
нов та організацій.
Але зрозуміло, що вирішення завдань і проблем, які сфорO
мульовані чинною Космічною програмою України, органами виO
щої, регіональної і місцевої влади, а також наше підключення до
міжнародних наукових і науковоOтехнічних програм (GEOSS,
GMES, FP7 тощо) неможливо без налагодженої системи підгоO
товки спеціалістів і удосконалення їх кваліфікації. Як відомо,
при підготовці спеціалістів українська система освіти орієнO
тується на принципи Болонського процесу, згідно з якими вища
освіта має двоциклову структуру: бакалаврат (3—4 роки навчанO
ня) і магістратуру (1—2 роки навчання після бакалаврату). У 2005 р.
в Болонську систему було введено третій цикл — аспірантуру.
Сьогодні навчальні курси з ДЗЗ викладають у закладах вищої
освіти України, а саме: Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка, Київському національному університеті
будівництва і архітектури, Національному технічному універсиO
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теті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Таврійському національному університеті імені
В.І. Вернадського, Національному аерокосмічному університеті
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», НаO
ціональному університеті «КиєвоOМогилянська академія», НаO
ціональному авіаційному університеті, Національному аграрноO
му університеті, Харківській академії житловоOкомунального
господарства, Львівській політехніці тощо. Але ці курси не дають
можливості надати студентам глибокі теоретичні і практичні
знання з ДЗЗ. Ці методи вивчаються як допоміжні до основної
спеціальності, а обсяг годин викладання доволі обмежений. До
того ж навчальні програми у різних навчальних закладах дуже
відрізняються за змістом.
Отже, постає завдання створення базового курсу ДЗЗ, який
би містив у собі наукові засади дистанційного зондування та даO
вав змогу отримати студенту первинні навички роботи з аероO
космічними даними за допомогою сучасних геоінформаційних
технологій.
Підготовка науковців і кадрів вищої кваліфікації з ДЗЗ в УкO
раїні здійснюється у докторантурі й аспірантурі, а також у здобуO
вацтві.
Основна спеціальність, за якою готуються наукові та наукоO
воOпедагогічні кадри з ДЗЗ, — 05.07.12 — Дистанційні аероO
космічні дослідження. Наказом Вищої атестаційної комісії
(ВАК) України від 10.06.99 р. № 288 дозволено проводити захисO
ти дисертацій за цією спеціальністю у галузях технічних, фізикоO
математичних та геологічних наук. Спеціалізовані вчені ради
(СВР), яким ВАК України надано право проводити захист диO
сертацій за даними спеціальностями, створені і функціонують в
м. Київ (СВР Д26.162.03 при ЦАКДЗ, голова ради — акад. НАН
України В.І. Лялько, СВР при ІКД НАН України і НКА України
в м. Харків (СВР Д64.062.07 при Національному аерокосмічноO
му університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційO
ний інститут» (ХАІ), голова ради — дOр техн. наук, проф. О.О. ЗеO
ленський).
Водночас СВР при ЦАКДЗ розглядає дисертації на здобуття
наукових ступенів кандидата і доктора наук з геологічних та
технічних галузей наук, СВР при ХАІ — дисертації обох наукоO
вих ступенів з технічного напряму, СВР при ІКД — дисертації в
галузі фіз.Oмат. наук.
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Окрім того, наукові та науковоOпедагогічні кадри з ДЗЗ в
Україні готуються за такими науковими спеціальностями:
04.00.22 — Геофізика, 05.24.02 — Фотограмметрія та картоO
графія, 11.00.11 — Конструктивна географія і раціональне викоO
ристання природних ресурсів, 01.04.03 — Радіофізика, 05.17.12 —
Радіотехнічні та телевізійні системи тощо.
Перший захист за спеціальністю «Дистанційні аерокосмічні
дослідження» (на той час ця спеціальність мала номер 04.00.23)
відбувся у червні 1994 р. Тоді на засіданні СВР Д 01.09.03 при
ЦАКДЗ здобувачем О.О. Янцевичем була успішно захищена диO
сертація на здобуття наукового ступеня канд. геол.Oмін. наук на тему
«Застосування лінеаментного аналізу на основі матеріалів космоO
фотозйомки при вирішенні гідрогеологічних та інженерноOгеоO
логічних задач (на прикладі Українського щита)», науковий
керівник — акад. НАН України В.І. Лялько.
Усього за роки незалежності в Україні у галузі ДЗЗ захищено
приблизно 50 дисертацій, зокррема й під керівництвом В.І. ЛяльO
ка — п’ять кандидатських та три докторських дисертації.
Перелік учених України, якими було захищено докторські ди
сертації зі спеціальності 05.07.12 — дистанційні аерокосмічні
дослідження:
1. Лукін В.В. (ХАІ, 2002 р., техн. науки)*
2. Якимчук В.Г. (ЦАКДЗ, 2003 р., техн. науки)
3. Ксендзук О.В. (ХАІ, 2006 р., техн. науки)**
4. Станкевич С.А. (ЦАКДЗ, 2008 р., техн. науки)
5. Сахацький О.І. (ЦАКДЗ, 2009 р., геол. науки)
6. Бутенко О.С. (ХАІ, 2011 р., техн. науки)***
Варто зауважити, що надзвичайно актуальним і важливим
для покращення підготовки кадрів з ДЗЗ є питання організації
постійно діючої системи підвищення кваліфікації викладачів
навчальних дисциплін з ДЗЗ та суміжних дисциплін, а також
інших фахівців і службовців, яким це потрібно за напрямом (роO
дом) їх діяльності.
Практично це питання можна було б вирішити шляхом ствоO
рення, наприклад, на базі одного з провідних навчальних закO
ладів України відповідних навчальних курсів.
* Наразі є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради д 64.062.07 (ХАІ).
** Проживає і працює за межами України.
*** Член спеціалізованої вченої ради д 64.062.07 (ХАІ).
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Стосовно підготовки фахівців ДЗЗ в Україні можна ствердO
жувати:
 За останні 15 років в Україні виконано великий обсяг робіт
з налагодження та покращення системи підготовки спеціалістів
та науковців з напряму ДЗЗ: викладаються навчальні дисO
ципліни з ДЗЗ, готуються спеціалісти, що володіють методами
ДЗЗ. Але потребує суттєвого покращення інформаційне забезO
печення, а саме: створення нових навчальних посібників з наO
прямів ДЗЗ, поширення можливостей своєчасного ознайомлення
з зарубіжними фаховими виданнями, надання можливості досO
тупу до аерокосмічних зображень та сучасних засобів комп’юO
терного оброблення. Актуальним і важливим для подальшого
покращення підготовки кадрів з ДЗЗ є питання організації поO
стійно діючої системи підвищення кваліфікації викладачів навO
чальних дисциплін з ДЗЗ та суміжних дисциплін, а також інших
фахівців та службовців, яким це потрібно за напрямом (родом)
їх діяльності. Актуальним для ЦАКДЗ є налагодження поO
стійних творчих та наукових контактів з кафедрами, на яких
викладаються курси ДЗЗ.
 За період з початку 1990Oх рр. в Україні робота з підготовO
ки науковців ведеться послідовно (захисти — щороку). В
ЦАКДЗ тематика дисертаційних досліджень щільно пов’язана з
основними напрямами його робіт і з виконанням наукових завO
дань державних та міжвідомчих наукових і науковоOтехнічних
програм. Але є ще такі недоліки: затягування в написанні і поO
данні до захисту робіт, відсів з аспірантури, науковці після заO
хисту не завжди продовжують дослідження у Центрі, недостатня
робота з відбору до аспірантури. Тим не менше, лише протягом
останніх п’яти років у ЦАКДЗ захищено чотири докторські диO
сертації в галузі ДЗЗ.
Значна увага останніми роками приділяється розробленню
нормативної та науковоOметодичної бази ДЗЗ, проведенню науO
кових досліджень.
У 2002—2003 рр. НКА України спільно з ДКБ «Південне»,
ЦАКДЗ та ДП «Дніпрокосмос» розроблено перший український
національний стандарт з ДЗЗ «Дистанційне зондування Землі з
космосу. Терміни та визначення понять», який затверджено наO
казом Держспоживстандарту України від 15.09.2003 № 155. СтвоO
рено також Національний стандарт з ДЗЗ «Дистанційне зондуO
вання Землі з космосу. Оброблення та інтерпретування даних».
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2004 року видано «Словник з дистанційного зондування
Землі». Словник містить систему термінів та понять, що викоO
ристовуються у галузі ДЗЗ, та їх тлумачення. Надано тлумаченO
ня приблизно 1100 термінівOслів та термінівOсловосполучень,
якими охоплюються фізичні основи цієї галузі науки, методи і
системи формування та реєстрації аерокосмічних зображень,
оброблення та інтерпретація знімків, цифрова фотограмметрія,
геодезичне і топографічне забезпечення, просторові бази даних
та кадастр, системи супутникового позиціювання, методи проO
гнозування та ухвалення рішень. До кожного терміна надано йоO
го російська та англійська версії. Наведено список найпошиO
реніших латинських скорочень, список основних форматів,
стандартів і специфікацій просторових даних.
Упродовж 2004—2010 рр. державними та недержавними усO
тановами й організаціями України виконано великий обсяг науO
кових та науковоOпрактичних досліджень з різних напрямів ДЗЗ.
Серед актуальних напрямів проведених досліджень були: екоO
логічний моніторинг довкілля; оперативний моніторинг повеO
ней, підтоплень, лісових пожеж та інших природних катастроф;
оцінка стану трубопроводів; пошуки корисних копалин; оцінка
стану сільськогосподарських угідь та прогнозування врожаю;
прогнозування змін земних систем та клімату з використанням
космічної інформації тощо.
Частина розробок українських фахівців у галузі ДЗЗ запатенO
тована в Державному Департаменті інтелектуальної власності
України.
Перспективи розвитку ДЗЗ в Україні
Світовий і вітчизняний досвід космічної діяльності дає
підстави стверджувати, що базовими принципами перспективO
ного розвитку ДЗЗ в Україні є:
 орієнтація на потреби користувачів;
 системність та комплексність у проведенні досліджень та їх
практичному впровадженні;
 функціональна завершеність комплексів та елементів ДЗЗ;
 уніфікованість, сумісність та відкритість до нарощування;
 забезпечення інтегрування з іншими програмами та систеO
мами.
Реалізація цих принципів повинна сприяти насамперед доO
сягненню таких цілей:
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 створенню системи постійного та безперервного забезпеO
чення даними ДЗЗ суб’єктів виробничоOгосподарської, наукової
та управлінської діяльності державного, регіонального та місцеO
вого рівнів, пов’язаних із захистом та контролем навколишнього
природного середовища, раціональним використанням природO
них ресурсів, несприятливими змінами клімату, погіршенням
екологічного стану, кризовими природними та техногенними
процесами, охоплюючи й ті, що мають транскордонний характер;
 подальшому розвитку аерокосмічної галузі, вдосконаленO
ню космічної системи спостереження Землі «Січ» шляхом оснаO
щення її комплексами апаратури, які використовували увесь осO
воєний спектральний діапазон електромагнітних хвиль, що
охоплювали прилади, побудовані з використанням тонких
фізичних механізмів (поляризації, флюоресценції, інтерфероO
метрії тощо);
 створенню постійно діючої ефективної системи підготовO
ки та удосконалення фахівців з ДЗЗ;
 зміцненню міжнародного статусу України як космічної
держави та створенню підґрунтя для діяльності на світовому
ринку космічних послуг, шляхом інтегрування космічної систеO
ми спостереження Землі «Січ» в європейську (GMES) та міжнаO
родну (IGOS) системи спостереження Землі.
Першочерговими є такі завдання:
1. Розроблення та створення державної системи ДЗЗ і
відпрацювання її взаємодії з державними та міжнародними сисO
темами моніторингу навколишнього природного середовища.
2. Виконання науковоOприкладних програм з обробки і виO
користання аерокосмічних даних для вирішення природоресуO
рсних та природоохоронних завдань (екологічний моніторинг
країни та окремих регіонів, прогнозування врожайності сільськоO
господарських культур і пожежонебезпечності лісів, пошук нафO
тогазових покладів, оцінювання стану міських агломерацій (зсуви,
підтоплення тощо) та якості земель, вивчення сучасних геодинаO
мічних процесів під час реструктуризації вугільних шахт тощо).
3. Розроблення методичного та програмного забезпечення
для підтримки державних і галузевих програм з моніторингу
навколишнього природного середовища.
4. Проведення наземних і підсупутникових (авіаційних)
калібрувальноOзавіркових робіт на українських наземних та
морських полігонах, результати яких можуть становити інтерес
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також для калібрування матеріалів зйомок із зарубіжних та
міжнародних КА.
5. Налагодження взаємокорисного ефективного співробітO
ництва з міжнародними організаціями та програмами.
6. Покращення науковоOметодичної, інформаційної та науO
ковоOвидавничої роботи — проведення конференцій, семінарів і
виставок, видання науковоOтехнічних, навчальноOметодичних
та довідковоOінформаційних матеріалів, сприяння комерціаліO
зації даних і підготовці кадрів з ДЗЗ.
Одним з найперспективніших напрямів методів дистанційO
ного зондування морів і океанів є створення оперативної систеO
ми діагнозу і прогнозу циркуляції екосистеми Чорного моря на
основі асиміляції супутникових дистанційних (рівень моря за
даними альтиметрії, температура поверхні моря, приводний
вітер, колір моря) і супутніх (даних поверхневих дрейфуючих
буїв і буївOпрофілевимірювачів, берегових станцій і попутних
суден) спостережень у моделях екодинаміки.
Результатом функціонування створюваної системи повинна
стати підготовка і надання користувачам кінцевих продуктів
моніторингу, демонстрація ефективності супутникового монітоO
рингу для попередження або своєчасної ліквідації наслідків
транспортних і екологічних катастроф у зоні відповідальності
України, безпеки мореплавання й інформаційного забезпеченO
ня експлуатації ресурсів шельфу Чорного моря.
Забезпечення ефективного функціонування апаратури дисO
танційного зондування океану широке розповсюдження на
світовому рівні одержала ідеологія контрольноOкалібрувальних
вимірювань, оскільки високоточні спостереження із штучних
супутників Землі неможливі без зовнішнього контролю якості
роботи апаратури.
Висновки
Для України розвиток космічної науки в галузі ДЗЗ є однією
з необхідних умов підтримки загального науковоOтехнічного
рівня держави, міжнародної співпраці у масштабних та пресO
тижних космічних проєктах.
У результаті підготовки та виконання наукових проєктів буO
дуть отримані нові фундаментальні дані про будову та розвиток
нашої планети, про закономірності розміщення на ній родовищ
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корисних копалин, особливості енергомасообміну в геосферах
Землі, що ведуть до змін земних систем і клімату тощо.
Сьогодні виконуються такі дослідження як у рамках ДержавO
ної Космічної програми України, так і цільових програм НАН
України — «GMESOУкраїна» та «GEOUA». 2010 року опубліковаO
но монографію «Изменения земных систем в Восточной ЕвроO
пе» у співавторстві з міжнародним колективом учених, в якій
наведено перші результати таких досліджень.
Усе це буде сприяти створенню умов для значного підвищенO
ня рівня професійної підготовки національних наукових кадрів,
розширення їх контактів із зарубіжними науковцями, інтеграції
українських вчених до світової наукової спільноти, а основне —
до зростання ефективності впровадження наукових розробок
для вирішення актуальних практичних завдань.

КОСМІЧНІ ДОЗОРЦІ ВДИВЛЯЮТЬСЯ В ЗЕМЛЮ
Інтерв’ю В.І. Лялька газеті
«Демократична Україна» 3 червня 2011 року

Одним із найрозвинутіших у сучасній світовій космонавтиці
напрямів людської діяльності у навколоземному просторі є виO
конуване з широким діапазоном цілей дистанційне зондування
Землі за допомогою апаратури, яка працює на борту супутників,
що належать різним державам. У нашій країні головна органіO
зація у цій сфері — розташований у Києві Науковий центр аероO
космічних досліджень Землі (НЦАКДЗ), який входить до складу
Інституту геологічних наук НАН України. Про стан справ у цьоO
му сегменті досліджень, здобутки, перспективи та проблеми коO
респондентові «Демократичної України» розповів директор
НЦАКДЗ, академік НАНУ і членOкореспондент Міжнародної
академії астронавтики, заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії у галузі науки і техніки Вадим Лялько.
Пильні очі на орбітах
— Наш центр, — зазначає Вадим Іванович, — створено в
1992 році на базі деяких підрозділів Інституту геологічних наук
НАН України та Київського науковоOдослідного інституту косO
моаерометодів.
Крім НЦАКДЗ, у цій сфері нині працюють також Інститут
космічних досліджень НАН України і Державного космічного
агентства України, ДКБ «Південне» і виробниче об’єднання
«Південний машинобудівний завод» (обидва у ДніпропетровсьO
ку), Морський гідрофізичний інститут НАН України (у СевасO
тополі), КБ «Арсенал» (у Києві), Національний центр управO
ління та випробувань космічних засобів (у Криму поблизу
Євпаторії), державний науковоOвиробничий центр «Природа»
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(у Києві), Національний університет біоресурсів і природокоO
ристування України, державне підприємство «Дніпрокосмос»
(у Дніпропетровську) та деякі інші установи.
Українські наукові, проектноOконструкторські й виробничі
організації, які мали неабиякі напрацювання у різних складоO
вих дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) ще від часів коO
лишнього СРСР, продовжили і розвинули ці роботи вже в епоO
ху незалежності України. Можна згадати, зокрема, запущений у
1995Oму з російського космодрому Плесецьк перший українсьO
кий природоресурсний супутник «СічO1», який робив зйомку
поверхні Землі в оптичному і радіодіапазоні. 1999 року з косO
модрому Байконур, який Росія орендує у Казахстану, на навкоO
лоземну орбіту вивели українськоOросійський космічний апаO
рат «ОкеанOО», котрий виконував різні завдання з дисO
танційного зондування земної поверхні та Світового океану.
Ще один супутник, призначений для ДЗЗ, — «СічO1М» — запуO
щено з космодрому Плесецьк у 2004 році.
Надалі — через складні проблеми, які негативно позначилиO
ся на вітчизняній економіці, в тому числі на її ракетноO
космічній галузі, — Україна протягом багатьох років не мала заO
пусків супутників, призначених для дистанційного зондування
Землі. А старт українського космічного апарата для ДЗЗ «СічO2»,
який планували запустити на навколоземну орбіту за допомогою
конверсійної ракетиOносія «Дніпро» з комплексу Ясний в ОренO
бурзькій області Росії, згодом — з організаційноOтехнічних приO
чин, джерела яких перебувають не в Україні, — було перенесено
на перший квартал 2011Oго, а потім знову відкладено, цього раO
зу орієнтовно на другий квартал поточного року.
— Тож поки що нам у фундаментальних наукових
дослідженнях і прикладних розробках у сфері ДЗЗ, — веде далі
академік Лялько, — доводиться використовувати дані, які отриO
муємо завдяки міжнародному обміну інформацією з космічних
апаратів дистанційного зондування Землі, запущених іншими
країнами: США, Японією, Європейським Союзом тощо.
Слід зауважити, що жодний поодинокий супутник не здатO
ний охопити своєю бортовою апаратурою великі площі земної
поверхні й не може забезпечити таку періодичність зйомок її,
яка потрібна для виконання певних завдань практичного спряO
мування. Тому нині у світі в цьому сегменті космічної діяльO
ності переважає орієнтація не стільки на окремі національні суO
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путники, скільки на їхні угруповання й, певна річ, на розвиток
міжнародної співпраці у ДЗЗ.
Щаблі спостережень
— У Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі, —
розповідає Вадим Іванович, — виконано чимало робіт, резульO
тати яких сприяли вирішенню різних проблем, зокрема щодо
екології та кліматології, у геології, сільському господарстві й
інших галузях економіки. Ми також активно співпрацюємо з
Державним космічним агентством України, Міністерством екоO
логії і природних ресурсів, Міністерством надзвичайних ситуO
ацій, з НАК «Нафтогаз України», Державною службою геології
і надр та іншими відомствами. Співпрацюємо й з НаціональO
ним космічним агентством США (NASA), Європейським
космічним агентством (ESA), національними космічними агенO
тствами Франції (KNES), Німеччини (ДLB), Росії та інших
країн, а також із різними міжнародними організаціями.
Фахівцями центру розроблено технології, які дають змогу
оцінювати забезпеченість вологою земель на певних териO
торіях, визначати, де й наскільки підтоплено ґрунти. З’явилися
можливості завдяки таким науковим і технологічним розробO
кам вирішувати певні прикладні завдання у Києві та зоні відчуO
ження навколо Чорнобильської атомної електростанції. Крім
того, в НЦАКДЗ розроблено технології пошуку нафтових і гаO
зових родовищ у надрах — як на суші, так і на шельфі морів. Ці
розробки центру спільно з НАК «Нафтогаз України» впровадO
жено у практику при оцінюванні нафтогазопродуктивності деO
яких ділянок у Об’єднаних Арабських Еміратах і на шельфі
Каспійського моря у Туркменістані.
— І все ж, — наголошує Вадим Лялько, — слід визнати, що
розвиток досліджень і прикладних розробок із ДЗЗ в Україні, на
жаль, далеко не повністю відповідає світовим тенденціям у цій
сфері. Тому переконаний, що в Національній космічній прогO
рамі, у повсякденній діяльності потрібно значно більше уваги,
ніж досі, приділяти створенню і практичній реалізації сучасних
технологій, призначених для досліджень Землі з космічних
орбіт. Адже такі наукові підходи, методики, програмні продукO
ти і технології можуть бути ефективні, скажімо, при прогнозуO
ванні кліматичних змін чи у геологічних і геофізичних пошуках
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корисних копалин, в оцінюванні й прогнозуванні екологічного
стану територій і акваторій, визначенні їхньої забрудненості
внаслідок людської діяльності, а також допоможуть оцінювати
стан сільгоспугідь і прогнозувати врожайність різних сільськоO
господарських культур, контролювати пожежонебезпечність
лісів, процеси сніготанення, стан криги на водоймах, розміри
повеней.
— Одним із важливих чинників у дистанційному зондуванні
Землі — і найперше в міжнародних проектах GEOSS («ГлобальO
на система систем дослідження Землі»), його європейської
складової GMES («Глобальний моніторинг для безпеки навкоO
лишнього середовища») та відповідних аналогів у нашій країні
(програми GMESOУкраїна та GEOUA) — є створення у різних
регіонах спеціально обладнаних полігонів, що використовуO
ються як текстові й контрольноOкалібрувальні — з метою забезO
печення достовірності й точності інформації, отриманої під час
ДЗЗ, шляхом її зіставлення з відповідними даними наземних
досліджень, — зазначає вчений. — Серед таких полігонних об’єкO
тів на території України — Шацький національний природний
парк, розташований на північному заході Волинської області.
Там визначено 22 еталонні ділянки — фахівці НЦАКДЗ та наші
партнери з Інституту ботаніки НАН України, ФізикоOмеO
ханічного інституту НАН України реалізують програму доO
сліджень екосистем на території цього полігону.
Тут, мабуть, доцільно пояснити певні обставини, через які у
назві Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі є
складова «аеро». Адже зондування нашої планети згори здійсO
нюється не лише з космічних апаратів, а й за допомогою
відповідного устаткування, яке перебуває на борту спеціалізоO
ваного літака й під час зйомок утворює ще один «поверх» таких
спостережень (поряд із космічним та наземним).
Парниковий ефект: від моніторингу до аудиту
Серед значущих і перспективних напрямів нинішньої діяльO
ності НЦАКДЗ його директор у розмові зі мною назвав
дослідження, які спрямовані на моніторинг наявних у земній
атмосфері парникових газів (тих, підвищенням вмісту яких стиO
мулюється так званий парниковий ефект, котрий, у свою чергу,
може спричинити відчутні кліматичні зміни на нашій планеті).
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До парникових газів належать, зокрема, CO2 (вуглекислий газ),
CH4 (метан) та деякі інші, які, відбиваючи теплове випроміненO
ня Землі, сприяють нагріванню повітря над планетою.
Протягом останніх років для визначення вмісту парникових
газів у атмосфері використовуються спеціальні прилади (сенсоO
ри), встановлені на борту кількох космічних апаратів, що праO
цюють на навколоземних орбітах, — це супутники Envisat1
(належить Європейському космічному агентству), Aqua (америO
канська NASA) і Ibuki / GOSAT (Японія). Встановлені на цих
космічних апаратах сенсори з певними (тридобовими) інтерваO
лами часу і високою точністю визначають вміст в атмосфері
вуглекислого газу і метану.
— Науковці нашого центру, — говорить академік Лялько, —
упродовж 2009—2010 років використали дані, отримані під час
вимірювань, які здійснювала апаратура згаданих європейськоO
го, американського і японського супутників, а також результаO
ти інших спостережень — для того, щоб кількісно оцінити вміст
парникових газів у системі, до якої входять такі компоненти, як
атмосфера, рослинність і народне господарство (промисO
ловість, аграрний комплекс, транспорт, енергетика тощо) в
різних регіонах України. Завдяки цьому було визначено основні
тенденції формування балансу вуглекислого газу і метану. Такі
дослідження дали змогу нашим ученим запропонувати прогO
нозні оцінки змін температури повітря у XXI ст., зокрема на
2030Oй і на 2100Oй роки, з’ясувати очікувану кількість CO2, який
поглинається з атмосфери рослинами, а також визначити вміст
у ній CH4 і його поширення.
— Наші вчені, — зауважує Вадим Іванович, — уперше побуO
дували діаграми і карти, котрі відображають, як вуглекислий газ
розподіляється і поглинається рослинністю у кожній з адмініO
стративних областей України. Виявлено, що в середньому по
країні маємо суттєве (майже дворазове) перевищення промисO
лових викидів CO2 над його поглинанням рослинністю. Найвищі
концентрації вуглекислого газу виявлено у Донецькій, ЗаO
порізькій, Луганській, Дніпропетровській та деяких інших обласO
тях, де сконцентровано чимало металургійних і хімічних підO
приємств. До областей України з підвищеним умістом CO2 в атO
мосфері належить і Львівщина, але там таке відбувається здебільO
шого завдяки транскордонному перенесенню повітряних мас із
південних районів сусідньої Польщі, де потужна промисловість.
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Науковці центру визначили також кількісні показники
вмісту в атмосфері — по кожній з адміністративних областей —
іншого парникового газу — метану. Найвищі рівні його виявлеO
но як на Донеччині, Луганщині, Харківщині, так і на Київщині,
Сумщині, Полтавщині, Вінниччині, Чернігівщині, де вміст
CH4 у атмосфері посилюється вочевидь відходами сільськогосO
подарських виробництв і сміттєзвалищами.
Дані, отримані на підставі моніторингу вмісту парникових
газів під час таких досліджень, інтерпретують за допомогою
розроблених у НЦАКДЗ комп’ютерних програм, що дає змогу
відстежувати зміни різних рослинних груп, котрі є середовиO
щем, у якому відбувається поглинання CO2. До речі, виявлені
закономірності таких процесів характерні не тільки для териO
торії нашої країни, а й для інших регіонів планети.
— З огляду на це, — наголошує академік Лялько, — актуальO
ним і доцільним є подальший розвиток — на міжнародному
рівні, із використанням досвіду, накопиченого в нашому
центрі, — досліджень, спрямованих на те, щоб сформувати сиO
стему незалежного космічного аудиторського моніторингу баO
лансу парникових газів.
Її мета — обґрунтування, уточнення і коригування квот на
викиди парникових газів для різних держав, оцінювання поO
тенційних можливостей для продажу таких квот відповідно до
вимог Кіотського протоколу та з урахуванням рішень, які його
підтверджують, ухвалених на міжнародних конференціях ООН
зі змін клімату, котрі відбувалися у 2009 році в Копенгагені
(Данія) і наприкінці 2010Oго в Канкуні (Мексика).
Особливо слід наголосити, що такий моніторинг умісту парO
никових газів із використанням космічних засобів дисO
танційного зондування Землі має вагомий практичний сенс, бо
дасть змогу аудиторам перевіряти, відповідають чи ні заявлені
різними країнами параметри викидів таких газів їх фактичним
обсягам.
— Наші пропозиції щодо створення такої системи
космічного аудиту балансу парникових газів ми передали для
розгляду до Державного агентства з екологічних інвестицій,
очікуючи, що такі важливі роботи отримають істотну підтримку
подібно до того, як це роблять у розвинутих країнах Заходу, —
резюмує директор НЦАКДЗ. — На жаль, наші сподівання на
підтримку цього актуального напряму ДЗЗ (зокрема, з боку згаO
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даного Державного агентства) поки що не знаходять конкретO
ного втілення.
Погода на завтра
Усебічний аналіз і узагальнення отриманих науковцями даO
них щодо динаміки вмісту парникових газів у атмосфері дає
можливість прогнозувати вірогідні кліматичні зміни в різних
регіонах України.
Зокрема, в її південних областях можна очікувати перерозO
поділу атмосферних опадів, через що там сприятливішими, ніж
зараз, стануть умови для підвищення врожайності сільськогосO
подарських культур. А от у регіоні Полісся за рахунок очікуваO
ного зменшення кількості атмосферних опадів знизиться
нинішня перезволоженість.
Щодо тенденцій можливих у перспективі змін клімату у заO
гальноєвропейських масштабах, то, як вважають вчені, такі
зміни будуть неоптимальні для країн, розташованих на північ
від 50° північної широти (там може відбутися поступове похолоO
дання і посиляться вітри) та для країн, розташованих на південь
від 45° північної широти (науковці прогнозують настання поO
сушливих явищ). Для європейських країн, які знаходяться між
45Oю і 50Oю паралелями північної широти, очікуються оптиO
мальні кліматичні зміни. (Нагадаємо, що переважна більшість
території України розташована між 45° і 52° північної широти.
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