
У  ВІДДІЛІ :   10 співробітників
 в т.ч.               4 кандидати наук



Розробка 
теоретичних основ, 

сучасних методів
використання матеріалів 

мультиспектральних/гіперспектр
альних космічних зйомок для 

вирішення геоекологічних 
проблем, оцінки екологічного 
стану урбанізованих територій

Дослідження геологічних, 
ландшафтних, 

гідрографічних,
геоморфологічних 

умов 
урбанізованих територій, 

як результату впливу 
техногенних факторів на 

міське  середовище
( в т.ч. визначення 

лінійних зон 
геодинамічних напруг, 
дослідження сучасних 

ерозійних процесів, явищ 
підтоплення, затоплення, 

стану водних об'єктів, 
оцінка ландшафтної 
(функціональної в 

динаміці розвитку)  
структури та стану 
зеленого покриву, 

теплового забруднення 
атмосфери ...)

Вивчення геологічного
середовища, 

геоморфологічних умов 
методами на основі 

використання 
мультиспектральних/гіперспе
ктральних космічних зйомок

з метою пошуків корисних 
копалин

Моделювання на основі ГІС 
технологій небезпечних для 

функціонування міської  
житлово-комунальної та 

промислової інфраструктури 
геоекологічних процесів 
(ерозійних, підтоплення, 

затоплення, просідання та 
інш.) на забудованих та 
проектних до розвитку 

міських територіях з метою 
розробки заходів з 

мінімізації та попередження 
їх розвиткуДистанційний екологічний аудит 

– як багатофункціональний 
інструмент територіального 

міського планування, при розробці 
Генеральних планів розвитку 
населених пунктів України,

прийняття оптимальних 
управлінських рішень, 

забезпечення інформацією щодо 
дотримання екологічної безпеки і 
екологічного комфорту міських 

жителів



дослідження

надзвичайно

А К Т У А Л Ь Н І  !!!



Комплекс показників (геоекологічних 
чинників) та оцінка їх значимості …



ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОЇ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ

Характеристика екологічного стану визначається на основі розрахунків двох груп параметрів. Перша включає 
рекреаційну складову, до якої входять параметри які сформувались під домінуючим впливом природних процесів 
розвитку (екостабілізуючі чинники). І друга, що містить параметри середовища і стану урбосистем, які сформувались під 
домінуючим впливом антропогенно-техногенних (екодестабілізуючих) чинників. Інтегральний показних екологічності 
вираховується за різницею між цими двома групами параметрів.

Вихідне космічне зображення м. Маріуполь (Landsat TM  
07/07/2009, 7 спектральних діапазонів, кольоровий композит 
3,2 і 1 діапазонів)

Результат спектральної обробки космічного знімка  - 
класифікація по типам ландшафтно-функціональних зон 
м.Маріуполь



Екологічні чинники

В
и
мі
р

м.Ма
рі-

упол
ь

Райони м.Маріуполь

Ільїч
івськ

ий

Орд
жоні
кідзе
вськ
ий

Жов
тне-
вий

При
морс
ький

1 2 3 4 5 6 7

Ст
аб
ілі
зу
ю
чі

Рекреаційні, в 
т.ч.:

м2/
ч 87,23 107,8

6 39,17 74,66 175,4
9

зелена зона м2/
ч 69,93 103,5

4 27,18 72,66 90,19

водна 
поверхня

м2/
ч 17,30 4,32 12,00 2,00 85,31

Разом 87,23 107,8
6 39,17 74,66 175,4

9

Де
ст
ру
кт
ив
ні

Селитебні м2/
ч

154,2
3

261,0
1

119,8
1

111,6
3

172,5
9

Промислові м2/
ч 50,77 125,3

0 80,98 1,57 18,24

Транспортна 
мережа 

м/
ч 0,57 1,01 0,59 0,41 0,14

Сільськогоспо
дарські угіддя

м2/
ч 61,58 2,03 19,12 34,55 3,72

Гірничо-
добувні 
(кар'єри)

м2/
ч 2,01 9,40 0,11 0,00 0,00

Інші (звалища, 
шламонакопич
увачі, 
відстійники)

м2/
ч

1,87 19,41 40,53 0,34 26,47

Разом (без 
траспорту)

271,
03

418,
16

261,
14

148,
5

221,
16

Різниця 183,
8

310,
3

221,
97

73,8
4

45,6
7

Статистична  обробка ГІС-моделі 
урбанізованої території 

(на прикладі м.Маріуполь)



Дані за планом м. Київ 1897 
р.: 1 — гідромережа; 2 — 
стрімкі уступи рельєфу; 3 
— кар’єри; 4 — зони геоди-
намічної напруги. 
Картографічна основа — 
космічний знімок Quick 
Bird від 09.04.2005 р.
Рисунок 5.18 — Куренівка. 
Центральна частина р. 
Сирець. Антропогенне 
перетворення долини 
протягом XX ст.

СОВСЬКА БАЛКА. СУЧАСНИЙ СТАН ГІДРОМЕРЕЖІ ТА ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ.

Центральна частина долини р. 
Сирець в районі Куренівки зазнала 
(і зазнає) потужного техногенного 
навантаження і знаходиться в стані 
геоекологічної напруги. 

Засипану долину і колишні 
кар’єри цегляних заводів 
зараз використовують як 
будівельні майданчики (у 
кращому випадку) або як 
звалища побутових і 
промислових відходів. 
Водночас було викопано 
кар’єр у правому борті 
долини, де утворилося 
Куренівське озеро. На 
підрізаному схилі зараз 
розвиваються інтенсивні 
зсувні процеси.

Совська балка 
знаходиться у 
центральній частині 
міста по тальвегу 
якої протікає струмок 
Совка — права 
притока Либіді. 
Совській балці 
притаманні розвинуті 
екзогенні процеси. 
Територія 
досліджень 
розчленована 
щільною яружно-
балочною мережею 
на ряд незначних 
останців. В межах 
Совської балки 
головним екзогенним 
процесом є 
яроутворення, яке 
обумовлене 
наявністю в розрізі 
товщі (80–100 м) 
легкорозмивних 
порід, що залягають 
вище базису ерозії, а 
також значною 
різницею в 
абсолютних 
відмітках поверхні.



Вивчення стану поверхневих вод на основі багатоспектральних 
космічних знімків

Вивчення стану поверхневих вод на основі багатоспектральних 
космічних знімків

Головними чинниками забруднення прибережних зон, морів, водосховищ, річок, озер та інших водойм є викиди від підприємств 
та водного транспорту, виливи з очисних споруд, каналізації, а також забруднення уламковим матеріалом від розмиву берегів, 
видобутку корисних копалин, винос матеріалів з прилеглих територій

а — фрагмент космічного знімку 
HYPIRION. Комбінація каналів 37 
(721,9 нм), 152 (1669, 1 нм), 
205 (2203,83 м); б спектральний 
профіль по лінії А-Б. Червона 
крива — 37 спектральний канал 
(721,9 нм), синя канал(1669, 1 
нм), зелена — 205-й ка-нал 
(2203,83 нм).

а — фрагмент космічного знімку 
LANDSAT-7. Комбінація каналів 5 
(1550-1750 нм ), 4 (760-900 нм ), 2 
(520-600 нм ); б — спектральний 
профіль по лінії А-Б. Рожева крива 
— 5-й канал (1550-1750 нм), червона 
— 4-й канал (760-900 нм), зелена — 
2-й канал (520-600 нм).

При 
дистанційному 
вивченні 
оптичних 
характеристик 
водної поверхні 
одним з самих 
інформативних 
параметрів є 
індекс кольору 
(кольоровість), 
який 
визначається як 
комбінація даних 
оптичних каналів 
із різними 
довжинами 
хвиль 



Поряд із природними, дистанційно 
досліджуються техногенні 
ландшафти: селитебна забудова, 
промислові території, кар’єрні озера, 
масиви намивних пісків, дороги та ін. 



Фрагмент карти 
“ПІДТОПЛЕННЯ  ТЕРИТОРІЙ  М.КИЄВА ТА КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ”

(весняний період 2009-2010 рр.)

За результатами дешифрування багатозональних космічних знімків серії «Landsat»

Легенда
1-заплави рік 1-го порядку;
2-заплави рік 2-го порядку;
3-днища малих річок;
4-ділянки підтоплення в межах Києва;
5-насипні та намивні ґрунти в межах 
Києва;
6-ділянки підтоплення на озерно-     
воднольодовикових поверхнях 
Правобережжя;
7-ділянки підтоплення на моренно - 
воднольодовикових поверхнях 
Правобережжя;
8-ділянки підтоплення в межах 
низьких терасових рівнів Лівобережжя;
9-дамби захисні;
10-дамби протипаводкові



1) — космічний знімок  
Landsat-5 від 07. 07. 2008 
р., комбінація каналів 7, 4, 
2; 3) — спектрометричний 
профіль по лінії A–B; 4) — 
спектрометричний профіль 
по лінії C–D.

 (0,53–0,61 mkm). 

3)
На спектрометричних 
профілях: — червона крива — 
7-й канал (2,09–2,34 mkm), 
синя крива — 4-й канал (0,75–
0,9 mkm), зелена крива — 2-й 
канал

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРЕНСЬКОГО ЗВАЛИЩА ПОБУТОВО-БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ 

Фільтрат звалища



ОГЛЯДОВА КАРТА ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ м.КИЄВА 
станом на 10 год. 10 хв. 4 лютого 1987 р. 

(за Landsat TM L51XXX1087035080100)



Теплове поле в районі Бортницької 
станції аерації (Дарницький район). 

4.02.1987 р.  

 
1 - Теплові аномалії 
фіксують ілонакопичувачі 
та стік очищених вод у 
р.Дніпро.

 
2 - Аномалія над озером 
може вказувати на ймовірне 
просочування теплих вод зі 
станції  до озера. 
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Державна програма
 геологічного довивчення площ

 у масштабі М 1:200 000 
(ГДП-200)



Головна мета досліджень – створення Дистанційної основи 
Державної геологічної карти

Дистанційна основа - - весь комплекс робіт пов’язаний із використанням матеріалів ДЗЗ при геологозйомочних весь комплекс робіт пов’язаний із використанням матеріалів ДЗЗ при геологозйомочних 
роботах (збір, отримання, обробка, дешифрування аерокосмічних знімків, інтерпретація результатів дешифрування, роботах (збір, отримання, обробка, дешифрування аерокосмічних знімків, інтерпретація результатів дешифрування, 
представлення даних та результатів дистанційних досліджень в цифровій та аналоговій формах)представлення даних та результатів дистанційних досліджень в цифровій та аналоговій формах) 

Основні задачі, що вирішуються за 
допомогою Дистанційної основи:

уточнення тектонічної будови території, у тому числі 
виділення складчастих і розривних структур;
уточнення контурів (геологічних границь) геологічних тіл 
з урахуванням природної генералізації;
отримання додаткової інформації про закономірності 
розміщення корисних копалин;
геоморфологічний аналіз, що включає загально-
геоморфологічне і структурно-геоморфологічне 
картографування;
оцінка відносної неотектонічної активності території;
геоекологічні дослідження, що включають:
   -аналізі порушеності геологічного середовища та його 
змін під впливом техногенних факторів; 
   -виявлення геологічних процесів і явищ, потенційно 
небезпечних для життя і діяльності
    людини, і прогноз їхнього розвитку;
   моніторинг стану геосистем із використанням ГІС-
технологій. Дистанційна основа Херсонської міської агломерації



Матеріали інтерпретаційної частини Дистанційної основи



Створено ГІС у яку увійшов повний реєстр гірничих 
виробок і дані про загазованість міста. 

Закартографовано близько півтори тисячі 
свердловин, понад 400 шурфів-колодязів і шахтних 
стволів. 

Нафтогазоносні басейни 
викидають в атмосферу 
величезну кількість 
газоподібних вуглеводнів 
ендогенного походження — 
метан та його гомологи: 
етан, пропан, бутан та таке 
інше. Відомо, що метан 
викликає парниковий ефект 
у кілька разів більший ніж 
двоокис вуглецю. Це — 
екологічна проблема 
глобального або 
регіонального масштабу.

Державна Програма 




