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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Проблема прогнозування впливу небезпечних геологічних 

процесів на функціонування інфраструктурних об‟єктів з метою попередження 

надзвичайних ситуацій та уникнення економічних та соціальних проблем є однією з 

найактуальніших проблем у сфері оцінки природних ризиків та катастроф. Розв‟язання 

цієї проблеми охоплює два аспекти: перший - цільові територіальні дослідження, 

спрямовані на пізнання природи і уточнення механізму формування і поведінки у 

геологічному середовищі небезпечних явищ з урахуванням природних чинників та 

факторів техногенного впливу, і другий – розроблення сучасних ефективних засобів 

інформаційно-аналітичного забезпечення цільових досліджень і заходів, спрямованих 

на попередження небезпечних геологічних процесів та їх адекватну якісну та кількісну 

оцінку.  

Проблема впливів гравітаційних геологічних процесів активно досліджується 

науковцями різних організацій в межах окремих регіонів. В рамках комплексних 

програм протизсувних заходів проводиться вивчення динаміки зсувонебезпечних 

процесів, виконується моніторинг та прогнозування стану геологічного середовища в 

умовах впливу небезпечних процесів; спеціальні геологічні дослідження із 

використанням детермінованого та стохастичного математичного моделювання та 

використання ГІС, впроваджуються геолого-геофізичні методи дослідження 

зсувонебезпечних територій, методики дешифрування аерокосмічних знімків тощо. 

Окремі результати досліджень впроваджені у виробництво та запатентовані. Однак на 

сьогодні проблема регіонального та локального прогнозування зсувних геологічних 

процесів та оцінки їх впливу на інженерні комплекси, яка б враховувала дію 

комплексного впливу просторових і часових факторів для території України та для 

Середнього Придніпров‟я зокрема остаточно не вирішена. Тому розробка комплексної 

методики прогнозування зсувів на основі врахування комбінації факторів є 

актуальною задачею.  

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

роботу було виконано на кафедрі загальної та історичної геології ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження 

виконувались в рамках НДР №18БП049-01 «Сучасні технології моніторингу 

природних та природно-техногенних комплексів для оцінки впливу на об‟єкти 

критичної інфраструктури» (0118U000247) та міжнародного наукового проєкту 

№48255AY «Протистояння зсувній небезпеці: суспільні виклики» (за підтримки Global 

Challenges Research Fund (GCRF)). 

Метою дослідження є оцінка чинників та прогнозування зсувної небезпеки 

Середнього Придніпров‟я на основі комплексування геолого-геофізичних, 

геоморфологічних, дистанційних методів, просторового аналізу та моделювання. 

Досягнення цієї мети здійснювалось шляхом вирішення таких завдань: 

 встановлення закономірностей впливу геологічного середовища на 

формування гравітаційних геологічних процесів Середнього Придніпров‟я, 

інтегрований аналіз факторів їх виникнення; 

 визначення класифікаційних ознак гравітаційних процесів та районування 

території Середнього Придніпров‟я за особливостями прояву зсувів; 
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 виконання регіонального прогнозування зсувної небезпеки на основі даних 

ДЗЗ, геоінформаційного аналізу та просторового моделювання; ранжування території 

за ступенем ймовірності виникнення зсувної небезпеки; 

 визначення раціонального комплексу методів для локального прогнозування 

зсувної небезпеки в межах еталонних модельних об„єктів на основі комплексування 

даних дистанційного зондування, геолого-геофізичних методів та інфрачервоної 

термографії;  

 моделювання стійкості схилів та розробка рекомендацій щодо запобігання та 

мінімізації негативного впливу зсувних процесів на інженерні комплекси. 

Об’єкт досліджень – геологічне середовище та небезпечні гравітаційні процеси 

Середнього Придніпров‟я. 

Предмет дослідження – прогнозні моделі небезпечних гравітаційних 

геологічних процесів. 

Методи досліджень.  

Для вирішення поставлених задач було використано комплекс геологічних, 

геофізичних та математичних методів, просторовий аналіз та моделювання. Для 

аналізу рельєфу та оцінки впливу структурно-тектонічного фактору на розвиток зсувів 

було застосовано метод структурної морфометрії. З метою локального 

прогнозування зсувної небезпеки виконано натурні польові спостереження із 

залученням геофізичних методів (електротомографія (ERT), метод самочинної 

поляризації) та інфрачервоної термографії (вперше для даного регіону). Для оцінки 

стійкості схилів в межах модельних об‟єктів використано методи детермінованого 

моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів:  
1. Дістали подальший розвиток розробка та наповнення спеціалізованих ГІС 

для оцінки стану геологічного середовища та небезпечних гравітаційних процесів в 

межах Середнього Придніпров‟я, обґрунтовано концептуальну модель території із 

організацією бази геоданих щодо пріоритетних чинників формування зсувів. 

Побудовано регіональну прогнозно-еталонну модель для виявлення ділянок 

ймовірного виникнення та потенційної активізації зсувів Київського Придніпров‟я.  

2. Виконано комплексний аналіз чинників формування зсувних процесів в 

межах Середнього Придніпров‟я, визначено класифікаційні ознаки гравітаційних 

геологічних процесів, здійснено районування території згідно особливостей прояву 

зсувних процесів. На основі структурно-морфометричних досліджень, глибинного 

геологічного аналізу та просторового моделювання виділено Київський, Обухівський 

та Канівсько-Трахтемирівський блоки, які відрізняються типом, динамічним режимом 

та інтенсивністю прояву зсувних процесів. 

3. На основі застосування раціонального комплексу геологічних, геофізичних, 

дистанційних, термографічних досліджень, а також детермінованого моделювання 

удосконалено методики локального прогнозування зсувної небезпеки, що дозволило 

виявити головні ознаки та визначити ділянки потенційного розвитку зсувних процесів 

в межах еталонних модельних об‟єктів Середнього Придніпров‟я та запропонувати 

комплекс превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення їх негативної дії. 

Практичне значення роботи. Інтегральний аналіз факторів зсувоутворення у 

межах Середнього Придніпров‟я та створена прогнозно-еталонна модель формування 

водно-гравітаційних явищ слугують основою для прогнозування зсувів на 
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регіональному та локальному рівнях. Методики побудови карт ймовірності 

виникнення зсувів можуть бути використані для створення регіональних карт 

прогнозу небезпечних геологічних процесів, а запропонований комплекс геолого-

геофізичних та дистанційних досліджень - для оцінки потенційного розвитку та 

динаміки зсувів в межах окремих об‟єктів. Результати досліджень у вигляді 

розроблених ГІС-проєктів, прогнозних карт поширення зсувних процесів та 

рекомендацій щодо мінімізації їх негативного впливу можуть бути запропоновані для 

використання державними та недержавними природоохоронними та екологічними 

організаціями, підприємствами геолого-геофізичного, геодезичного та будівельного 

профілю, а також військовими службами та органами місцевого самоврядування.  

Особистий внесок здобувача. В основу дисертації покладено матеріали, зібрані 

автором під час польових геолого-геофізичних робіт у межах Київської та Черкаської 

областей. Визначено характеристики зсувних об‟єктів, опрацьовано численні фондові 

та літературні джерела з тематики дисертаційної роботи, матеріали науково-дослідних, 

геологознімальних та проектувальних робіт. Теоретичні і методичні положення 

дисертації розроблені особисто автором. У складі групи з моделювання геологічних 

процесів і структур під керівництвом проф. О.М.Іванік дисертант безпосередньо брала 

участь у постановці задач, розробці регіональних і локальних прогнозних моделей 

зсувних процесів та математичному моделюванні. Виконувала комп‟ютерне 

моделювання стану геологічного середовища на основі застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення, на підставі чого було встановлено чинники зсувної 

небезпеки та здійснено її прогнозування. Визначено вхідні параметри моделювання на 

основі застосування програмного забезпечення ROCLAB. На основі даних польових 

досліджень виконано обробку та інтерпретацію отриманих геолого-геофізичних 

матеріалів за допомогою програмних продуктів Res2Dinv, ZondRes2D, побудову 3D 

моделей розподілу питомого електричного опору в програмному продукті ZondRes3D 

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

зсувонебезпечних схилів в програмному продукті Geo-Studio 2020, із використанням 

модуля SLOPE/W.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та окремі результати 

досліджень доповідались автором на наступних конференціях та семінарах:  

- Науковій конференції «Сучасні проблеми наук про Землю: X Всеукраїнська 

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

- XIX Міжнародній науковій конференції – Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти, (Київ, 2020); 

- Всеукраїнській конференції «Від мінералогії і геогнозії до геохімії, 

петрології, геології та геофізики: фундаментальні і прикладні тренди ХХІ століття», 

(Київ, 2020); 

- Другий науковий семінар з оцінки зсувної небезпеки та оцінки її впливу на 

суспільство, (Київ, 2020). 

- XIV Міжнародній конференції «Моніторинг геологічних процесів та 

екологічного стану середовища», (Київ, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових публікацій, серед яких 

5 статей у фахових виданнях (всі статті опубліковано у виданнях, що індексуються в 

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

конференціях та семінарах (з них 9 -  індексуються у Scopus).  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п‟яти розділів, 

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

обсяг дисертації – 174 сторінки друкованого тексту, ілюстрованого 74 рисунками та 11 

таблицями.  

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику, доктору геологічних наук, 

професору Іванік Олені Михайлівні, доктору геологічних наук, професору Шевчуку 

Віктору Васильовичу, доктору геологічних наук, професору Вижві Сергію 

Андрійовичу, кандидату геологічних наук, асистенту Тустановській Любов Віталіївні, 

кандидату геологічних наук, доценту Шабатурі Олександру Вікторовичу, кандидату 

геологічних наук, асистенту Хоменку Руслану Володимировичу та співробітникам 

кафедри загальної та історичної геології ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за допомогу та підтримку при 

виконанні досліджень.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, зв‟язок роботи із науковими 

програмами, темами. Визначено і обґрунтовано основні завдання досліджень, наукову 

новизну та практичну значимість, наведено загальну структуру і характеристику 

роботи та дані про апробацію. 

В першому розділі окреслено сучасний стан вивчення та основні проблеми 

дослідження гравітаційних процесів. Визначено головні підходи до класифікації 

гравітаційних процесів та охарактеризовано головні напрями із моделювання зсувної 

небезпеки. Зсувні процеси Середнього Придніпров‟я досліджувались багатьма 

вченими та організаціями, в результаті чого створено кадастри зсувних процесів, 

визначено механізми формування та активізації зсувних явищ, виділено основні 

деформуючі горизонти та типи зсувних зміщень. Проблемним питанням є визначення 

класифікаційних приналежностей різних типів гравітаційних процесів, що 

визначається відмінними підходами до цілей та критеріїв класифікацій. Системний 

аналіз класифікацій гравітаційних процесів за генетичними, морфологічними та 

регіональними ознаками викладено в роботі Є.П. Ємельянової. Методичні засади 

класифікації зсувних процесів викладено в роботах Г. І. Рудька з колективом авторів, 

М.Г. Демчишина та ін. Структурний аспект формування зсувів відмічено в роботах 

Н.Н. Маслова, В.Д. Ломтадзе та Є.П. Ємельянової. В країнах Західної Європи та США 

найбільш вживаними є класифікації гравітаційних процесів Д. Варнса, С. Шарпа, 

К. Терцагі та Геологічної служби США (USGS). 

Охарактеризовано головні підходи до прогнозування зсувних процесів на 

регіональному та локальному рівнях. Так, світовий досвід у сфері дослідження 

небезпечних геологічних процесів підкреслює ефективність сучасних 

геоінформаційних підходів та моделювання у попередженні та прогнозуванні 

негативного впливу зсувних процесів, селевих потоків та ін., які розроблені фахівцями 

Геологічної служби США, Великої Британії та ін. (Foster C., 2008, Garsia-

Rodriguez M.J., 2008 та ін.). Методи моделювання та ГІС використовуються для 

прогнозного картування, отримання оцінки ймовірного розвитку небезпечних 
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геологічних процесів, створення моделей багатофакторної просторової оцінки 

(Pelletier J., 2008; Wei Wu, 2015; Vavrycuk V., 2012). Одними із передових є технології 

лазерного сканування рельєфу, що використовуються при моніторингу зсувів із 

створенням точних цифрових висотних моделей (Jaboyedoff M, 2012). Важливе 

значення надається комплексу геофізичних методів для аналізу та моніторингу 

небезпечних геологічних процесів (Кузьменко, 2009; Вижва, 2020). Питанням 

прогнозування та моніторингу небезпечних гравітаційних геологічних процесів, що 

активно досліджуються в межах окремих регіонів України із застосуванням різних 

методик та спеціальних геолого-геофізичних методів досліджень, присвячено 

публікації, Г.В. Лисиченка, І.Д. Багрія, Е.Д. Кузьменка, Г.І. Рудька, М.Г. Демчишина 

та ін. Вивчення динаміки зсувонебезпечних процесів на регіональному та локальному 

рівнях в рамках комплексних програм протизсувних заходів проводились такими 

організаціями як Державна геологічна служба геології та надр України; Український 

державний геолого-розвідувальний інститут (УкрДГРІ); ДНВП «Геоінформ України», 

Інститут геологічних наук НАН України; ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса 

Шевченка, в результаті чого було сформовано теоретичну та інформаційну базу щодо 

активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів, моніторингу стану 

геологічного середовища в умовах впливу небезпечних процесів. В рамках 

комплексних програм протизсувних заходів в практику вивчення небезпечних 

гравітаційних процесів було впроваджено довгострокові спостереження щодо 

вивчення динаміки та локалізації зсувів, оцінки геодинамічних умов та прогнозування 

стану геологічного середовища. 

Проблемі вивчення зсувних процесів Середнього Придніпров‟я присвячено 

роботи А.М. Драннікова, М.Г Демчишина, Е.Д. Кузьменка, Г.І. Рудька, С.А. Вижви, 

В.В. Шевчука, О.М. Іванік, О.М. Беспалової, О.Є. Кошлякова, Н.М. Аксьом, 

Л.В. Самойленко, Г.В. Лисиченка та ін. В них виділено основні райони розвитку 

зсувних зміщень, дана їх характеристика та наведені превентивні заходи по боротьбі з 

ними; виконано просторово-часове прогнозування зсувної активності в межах 

Київського водосховища; окреслено методичні засади щодо основних принципів 

класифікації зсувних процесів; визначено структурні умови формування зсувів та 

подано їх класифікацію; розроблено принципи моніторингу, здійснено геолого-

геофізичне вивчення зсувонебезпеки на окремих полігонах. Однак проблема 

комплексної оцінки зсувної небезпеки Середнього Придніпров‟я, яка б враховувала 

дію багатофакторного впливу як просторових, так і часових чинників, остаточно не 

вирішена. Тому розробка комплексної методики прогнозування зсувів на основі 

врахування комбінації факторів є актуальною задачею.  

 

В другому розділі розглянуто методичні підходи до регіонального та локального 

прогнозування зсувної небезпеки Середнього Придніпров‟я.  

Геоінформаційний підхід та методи просторового моделювання були використані 

в роботі для прогнозного картування, оцінки ймовірного розвитку небезпечних 

геологічних процесів, створення моделей багатофакторної просторової оцінки та 

регіональних прогнозних моделей зсувної небезпеки. Для їх побудови використано 

програмне забезпечення ArcGIS 10 та його спеціалізовані модулі, перевага яких 

полягає у добре розвинутому інструментарії створення та обробки растрових та 

векторних моделей даних, а також використання засобів оверлейного аналізу. 
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Для вирішення задач регіонального прогнозування зсувної небезпеки було 

адаптовано методику структурно-морфометричного аналізу до середовища ГІС та 

автоматизовано процес картометричних побудов. При цьому використано спеціальний 

алгоритм побудови карт порядків долин та базисних поверхонь, які поєднують 

локальні базиси ерозії та дають можливість прослідкувати сумарні амплітуди 

коливань земної поверхні на різних проміжках часу. В комплексі із глибинним 

геологічним аналізом та просторовим моделюванням структурно-морфометричні 

побудови дозволили виділили різнорангові тектонічні структури в межах Київського, 

Обухівського та Канівсько-Трахтемирівського блоків, що відрізняються 

особливостями формування та активізації зсувних процесів.  

Для вирішення завдань локального прогнозування зсувної небезпеки в межах 

типових модельних ділянок Київського Придніпров‟я запропоновано раціональну 

методику комплексування геофізичних та дистанційних методів, які дають можливість 

оцінити природу, механізм, головні фактори формування та активізації зсувного 

процесу. Метод самочинної поляризації застосовано для відслідковування рівня 

ґрунтових вод та водних потоків в межах схилу (Patella, 1997; Révil et al., 1999; 

Santoso et al., 2019). Метод електротомографії (ERT) використано для виявлення та 

простеження тріщинуватих зон та зон тектонічних порушень в межах 

зсувонебезпечних схилів (Telford et al., 1990; Reynolds, 1997; Marescot et al., 2008). Для 

виділення структурних особливостей зсувних тіл застосовано установку Шлюмберже, 

що дає найбільшу глибинність (до 11 м) та має високу чутливість щодо якісного 

виділення як вертикальних, так і горизонтальних границь геологічного розрізу. 

Виконано інтерпретацію отриманих даних у двохвимірному та трьохвимірному 

варіанті, що стало можливим за рахунок високої щільності спостережень та 

використання багатоканальної установки, яка дозволяє вимірювати різницю 

потенціалів одночасно на декількох приймальних електродах. За результатами даних 

польових досліджень виконано обробку та інтерпретацію отриманих геолого-

геофізичних матеріалів в програмних продуктах Res2Dinv (Geotomo Software, 

Малазія), ZONDRES2D та ZONDRES3D. Дані георадарних досліджень використано 

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

картування зсувних структур. В результаті застосування інфрачервоної термографії, 

яка є високоінформативним методом в геологічних дослідженнях (Spampinato et al., 

2011), отримано високорозрізнені термограми земної поверхні із максимально малих 

відстаней, на основі яких було виявлено структурні порушення та зони підвищеної 

обводненості зсувних схилів. Теплові аномалії при дослідженні зсувів вказують на 

наявність наступних критичних факторів: (i) структурні порушення (за рахунок ефекту 

охолодження або нагрівання повітря, що циркулює в межах відкритих порушень; 

різної теплопередачі зсувних мас по відношенню до поверхні схилів); (ii) зони 

підвищеної обводненості або інфільтрації (через поверхневе охолодження, викликане 

випаровуванням води) (Teza G. et al., 2012; Frodella W. et al., 2014; Gigli G. et al., 

2014). Головною перевагою запропонованих методів є висока детальність 

спостережень, достовірність отриманих даних, експресність та простота у 

використанні в умовах різної крутизни схилів та різної ландшафтної обстановки. 

Отримані дані були використані для локального прогнозування зсувної небезпеки та 

оцінки стійкості схилів в межах модельних об‟єктів на основі детермінованого 

моделювання. 
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Визначення напружено-деформованого стану (НДС) зсувонебезпечного схилу та 

обрахунки стійкості схилів базувались на методах граничної рівноваги. До методів 

рівноваги сил і моментів відносяться методи Моргенштерна-Прайса (Krahn. J. et al., 

1971), Спенсера (Spencer E., 1967), та Сарма (Sarma S.K., 1973), які базуються на 

вирішені двох диференціальних рівнянь, що задовольняють загальній рівновазі сил (Ff) 

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

забезпечується шляхом прирівнювання до нуля сил моментів відносно нижньої 

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

дотичної нижньої кромки відсіку (Krahn. J. et al., 1971).  

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

наступному вигляді (Фоменко, 2012): 

Рівняння рівноваги моментів 

Кст 𝑚 =
  𝑐 ′ ×𝛽×𝑅+ 𝑁−𝑢×𝛽 ×𝑅×tan 𝜑 ′  

 𝑁×sin 𝛼− 𝑁× ± 𝐷×𝑑
;          (1) 

Рівняння рівноваги сил 

 

Кст 𝑓 =
  𝑐 ′ ×𝛽×cos 𝛼+ 𝑁−𝑢×𝛽 ×𝑡𝑎𝑛 𝜑 ′ ×𝑐𝑜𝑠 𝛼 

 𝑁×𝑠𝑖𝑛 𝛼− 𝐷×cos 𝜔
 ;(2) 

 

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

тиск, 𝑁 - перпендикулярна сила, що діє в основі відсіку, W – вага зрізу, 𝐷 - 

навантаження, 𝛽, 𝑅, 𝑓, 𝑑, 𝜔 – геометричні параметри, 𝛼 − кут основи по відношенню до 

горизонталі. Вхідні параметри моделювання були визначені на основі застосування 

програмного забезпечення ROCLAB. Для визначення НДС схилу застосовано методи, 

реалізовані в програмному продукті Slope/W(GeoStudio2020). 

 

В третьому розділі наведено основні умови розвитку та активізації гравітаційних 

процесів Середнього Придніпров‟я. На основі комплексного аналізу чинників 

формування зсувних процесів в межах досліджуваної території визначено 

класифікаційні ознаки гравітаційних геологічних процесів, а також здійснено 

районування території згідно особливостей прояву зсувних процесів. 

Розвиток гравітаційних процесів в межах Середнього Придніпров‟я має 

багатофакторний характер, однак провідними факторами є літолого-стратиграфічний, 

тектонічний, геоморфологічний та гідрогеологічний. Територія району досліджень в 

геоструктурному відношенні розташована в зоні зчленування північно-східного схилу 

Українського щита (Ущ) з Дніпрово-Донецькою западиною (ДДз), в межах Росинсько-

Тікицького геологічного району, якому відповідає Білоцерківський тектонічний блок І 

порядку, розбитий системою розломів субширотного, субмеридіонального, північно-

східного та північно-західного простягання. На півночі район досліджень приурочений 

до Обухівського та Бориспільського тектонічних блоків, а на півдні - до Канівського 

блоку. Виділяється два структурних яруси: нижній складений дислокованими 

докембрійськими породами та верхній, в межах якого виділяються відклади 

палеогенової, неогенової та четвертинної систем моноклінального залягання, які 

беруть участь в процесі зсувоутворення. При формуванні зсувних процесів в межах 

Середнього Придніпров‟я одним із основних геологічних факторів є наявність в 

розрізі бурих та строкатих глин міоцен-пліоцену (для верхньої частини схилів) та 
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мергелистих глин еоцену (для нижньої частини схилів). Дестабілізуючі 

гідрогеологічні умови пов‟язані із водоносними горизонтами, які поширені 

безпосередньо в нижній частині зсувних схилів, внаслідок чого відбувається 

перезволоження делювіально-пролювіальних та, частково, полтавсько-харківських 

відкладів, що призводить до порушення стійкості нижньої частини схилів та є 

причиною формування зсувних зміщень, які відбуваються по покрівлі мергелів або 

глинистих алевритів київської світи еоцену. 

Аналіз кількості атмосферних опадів з 2011 по 2020 р. показав, що 

гідрометеорологічний чинник може виступати трігером активізації зсувних процесів, 

при випадінні надмірної кількості опадів (понад норму на 80-120%), що спостерігалось 

2013 р. в м. Київ та призвело до підвищення рівня ґрунтових вод і підвищеного 

обводнення відкладів. Одним із пріоритетних чинників формування зсувів є 

струкутрно-тектонічний. На основі структурно-морфометричних досліджень, 

глибинного геологічного аналізу та просторового моделювання виділено Київський, 

Обухівський та Канівсько-Трахтемирівський блоки, які відрізняються типом, 

динамічним режимом та інтенсивністю прояву зсувних процесів. Визначено, що на 

неотектонічному етапі розвитку ці блокові структури зазнали диференційованих 

вертикальних рухів, що відображаються у структурі товщ неоген-неоплейстоценового 

віку та позначилось на інтенсивності прояву небезпечних геологічних процесів. В 

межах найбільш активних структур, особливо Печерського горсту, абсолютні відмітки 

якого досягають близько 200 м, поверхня глибоко та інтенсивно розчленована. 

Найбільш зсувонебезпечними є схили в межах долин р. Дніпро та правосторонніх 

приток, бортів балок та ярів. 

Інтерпретація морфометричних даних надала можливість об'єктивно та чітко 

простежити активність морфоструктур у неоген-четвертинний період. Комплексні 

результати структурно-морфометричних побудов та геолого-геоморфологічного 

аналізу підтвердили ефективність їхнього застосування не лише при виявленні 

сучасних активних регіональних морфоструктур, але й окремих локальних структур та 

блоків, антиклінальних підняттів та розломів. Підтверджено, що амплітуда коливань 

висотних відміток рельєфу Середнього Придніпров'я в неоген-четвертинний період 

склала 100 м у північних районах та 135 м - у південних. Також було реконструйовано 

диференційований характер неотектонічних рухів та зміну їхньої активності в часі 

(таблиця 1). Визначено, що північні райони регіону мали активну висхідну динаміку 

рухів у неогенову епоху, а південні – в четвертинну.  

Київський блок почав формуватись в міоценовий час, окреслюючись незначними 

підняттями у рельєфі (120 м – 90 м). В геоморфологічному відношенні переважна 

частина зсувів локалізується в межах найбільш припіднятих ділянок (130-198 м), 

лесового плато, які вирізняються глибоким та густим розчленуванням рельєфу, з 

крутизною схилів – (50-60°). Великий ступінь зсувонебезпеки в межах даного блоку 

виникає також за рахунок літолого-структурних особливостей, що обумовлені 

перешаруванням водотривких та водопроникних товщ палеоген-четвертинного віку в 

межах розрізу. Значний вплив на активізацію зсувів спричиняє наявність витриманих 

водоносних горизонтів в нижньо та середньочетвертинних суглинках та підморених 

пісках і подекуди в зсувних делювіальних та лесових накопиченнях. Сучасний рельєф 

розвивається на фоні переважно висхідних рухів з амплітудами до 25 м, що 
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призводить до інтенсивного врізання долин у міжвододільні простори та формування 

позитивних локальних структур.  

Обухівський блок характеризується найбільш раннім часом закладання серед 

інших двох блоків, з відмітками (140 м-90 м). Найбільш зсувонебезпечними в межах 

даного блоку є схили південної експозиції з крутизною - 15-35° та 35-55°, зсуви 

розвиваються в межах обривистих схилів із мергелевої товщі(Р2 kv) еоцену ділянка 

Ржищів). Основою для формування консеквентних зсувів в верхній частині схилу 

служать товщі бурих та строкатих глин, а в нижній – глинисті алеврити обухівської 

світи та мергелі київської світи (Р2 kv) еоцену.  

Канівсько-Трахтемирівський блок розпочав своє формування в міоценовий час на 

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

ранньочетвертинному етапі зазнав значної тектонічної активізації, що призвело до 

активізації ерозійних процесів, врізання долин у міжвододільні простори та 

перебудови гідрографічної системи загалом. В середньому неоплейстоцені насування 

дніпровського льодовика зумовило формування локальних дислокацій та нову 

активізацію ерозійно-денудаційних процесів. Зсувні процеси в межах Канівсько-

Трактемирівського блоку розвинуті переважно на схилах балок та ярів і пов‟язані із 

горизонтами глин юрського віку, які займають високе гіпсометричне положення, а в 

умовах значної обводненості є поверхнею ковзання консеквентних та інсеквентних 

зсувів. Отримані результати можуть бути основою для аналізу впливу тектонічних 

процесів на активізацію небезпечних геологічних процесів у межах Київського та 

Канівського Придніпров‟я та виконання прогнозу їх майбутнього розвитку. 

Таблиця 1  

Показники неотектонічної активності морфоструктурних зон Cереднього 

Придніпров'я 
Базисні поверхні Максимальні відмітки, м Мінімальні відмітки, м 

КИЇВСЬКИЙ БЛОК 

9-го порядку 120 90 

8-го порядку 140 85 

7-го порядку 145 90 

6-го порядку 195 90 

5-го порядку 200 85 

4-го порядку 210 85 

3-го порядку 210 85 

2-го порядку 215 80 

1-го порядку 240 65 

ОБУХІВСЬКИЙ БЛОК 

10-го порядку 140 90 

9-го порядку 155 90 

8-го порядку 180 85 

7-го порядку 190 90 

6-го порядку 195 90 

5-го порядку 200 85 

4-го порядку 210 85 

3-го порядку 210 85 

2-го порядку 215 80 

1-го порядку 240 65 

КАНІВСЬКО-ТРАХТЕМИРІВСЬКИЙ БЛОК 

9-го порядку 125 100 

8-го порядку 164 90 
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7-го порядку 160 90 

6-го порядку 185 85 

5-го порядку 210 90 

4-го порядку 250 90 

3-го порядку 255 80 

2-го порядку 255 80 

1-го порядку 260 60 

 

В четвертому розділі наведено результати регіонального прогнозування зсувних 

процесів Київського Придніпров‟я з метою визначення ймовірності їх виникнення та 

інтенсивності розвитку.  

Створено базу геоданих, що включає інформацію щодо параметрів та чинників 

виникнення понад 400 зсувів у межах Київської області. На основі поглибленого 

геологічного аналізу, структурно-морфометричних досліджень, геоінформаційного 

аналізу, статистичних методів, систематизації фактичного матеріалу із залученням 

натурних даних досліджено роль літологічного, стратиграфічного, структурно-

тектонічного та геоморфологічного факторів у формуванні різногенетичних 

гравітаційних геологічних процесів у межах даного регіону.  

Регіональне прогнозування зсувних процесів базується на основі поглибленого 

вивчення стану геологічного середовища та впливу статичних та динамічних факторів, 

які тісно пов‟язані між собою. До числа статичних факторів відносяться: 

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

водопроникності, що залежить від щільності порід та їх мікроструктури, яка впливає 

на характер і тип прояву деформаційного процесу, а отже і на тип формування зсуву; 

2) морфологія рельєфу: величина вертикального та горизонтального 

розчленування рельєфу, показники абсолютних відміток, крутизна схилів та їх 

експозиція; 

3) гідрогеологічні умови: глибина залягання горизонтів підземних вод, 

наявність і витримана потужність водотриву в основі водоносного горизонту, а також 

тип порід, що складають водоносний горизонт. 

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

схилів: 

1) тектонічний режим території: прояв неотектонічних та сучасних 

тектонічних рухів на різних стадіях формування різнорангових тектонічних структур, 

що є одним із провідних факторів зсувоутворення; 

2) прояв різногенетичних екзогенних геологічних процесів; 

3) сейсмічність; 

4) техногенні навантаження, в тому числі вібраційні. 

На основі просторового аналізу та моделювання проведено комплексний аналіз 

чинників формування зсувів, виконано ранжування території Київського Придніпров‟я 

за ймовірністю виникнення зсувних процесів в залежності від їх локалізації та 

величини площі зсувних зміщень.  

За допомогою просторового аналізу та методу зональної статистики, із 

використанням інструментів просторового аналізу (модуль Spatial Analyst) 

зафіксовано приуроченість зсувів певних генетичних типів четвертинних відкладів. На 

основі статистичного аналізу визначено кількість потрапляння зсувів для кожного 

полігону, який показав, що більша частина зсувів приурочена до елювіальних та 
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еолово-делювіальних відкладів. Оскільки одним із факторів формування водно-

гравітаційних явищ є літолого-стратиграфічна складова породних комплексів, то для 

просторового аналізу існуючих зсувів здійснено векторизацію крупномасштабних 

геологічних карт території, що досліджувалась. Велика кількість зсувів приурочена до 

лесовидних акумулятивно-денудаційних форм рельєфу. Територіально переважну 

кількість зсувів приурочено до еолово-делювіальних та елювіальних відкладів лесової 

формації. Щодо стратиграфічної приуроченості, то більшість зсувів простежується у 

відкладах верхнього неоплейстоцену. Було встановлено, що більша частина зсувів 

приурочена до головних розломів в межах м. Київ (Київський, Святошинський, 

Деснянський). Для з‟ясування впливу структурно-тектонічного фактору на утворення 

зсувів проведено детальні польові обстеження деструктивних зон та визначено 

пріоритетний вплив цього чинника в активізації водно-гравітаційних явищ.  

За застосуванням функції відстаней модуля Spatial Analyst підтверджено вагому 

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

процесами. Встановлено співвідношення зсувів та зон розломів, доведено їх 

просторові співвідношення, побудовано карту відстаней положення зсувів по 

відношенню до розломів різних кінематичних типів та рангів, що характеризує їх 

просторову близькість. Всі охарактеризовані фактори комбіновано для створення 

загальної інтегральної прогнозної карти зсувної небезпеки (рис.1.), що враховує 

розглянуті чинники для кожного місця розташування та надає можливість 

одночасного врахування розглянутих факторів, отримання принципово нової 

просторової інформації та відповідної реалізації комплексної моделі зсувонебезпеки 

району. 

 
Рис. 1. Прогнозна інтегральна карта зсувонебезпеки Київського Придніпров’я 
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В п’ятому розділі аргументовано вибір модельних об‟єктів для моніторингу і 

локального прогнозування зсувонебезпеки в межах Київського та Обухівського блоків. 

Наведено результати досліджень із використанням геологічних, геофізичних методів, 

інфрачервоної термографії та детермінованого моделювання. Досліджені зсуви в 

межах модельних ділянок є прикладами складних зсувів, які формуються в 

квазіоднорідному середовищі із шаруватою структурою. За даними термографічних 

досліджень на ділянці «Глинка» виділено низькотемпературні аномалії, які вказують 

на зони зволоження ґрунту у верхній частині профілю (рис. 2, б) та добре корелюють з 

падінням електричного опору (рис. 2, в). В зоні між 24 - 32 пікетами, виділяються 

найбільш високотемпературні аномалії, що, ймовірно, пов'язані із просочуванням води 

через тріщини у верхній частині ділянки досліджень (рис. 2, б). На ділянці «Лиса гора» 

зафіксовано «гарячі» теплові аномалії, що приурочені до лінії відриву зсувного тіла. 

Низькотемпературні аномалії, представлені більш холодними кольорами, вказують на 

зміщені лесовидні суглинки.  

 
Рис. 2. а) Графік розподілу кривої самопотенціалу, б) термограми, в) частина геоелектричного 

розрізу ERT4 (з 1 по 36 пікет) в межах зсувонебезпечного схилу (модельний об’єкт «Глинка», м Київ) 

 

Електротомографічні дослідження були виконані в межах модельних ділянок 

Глинка, Гребені, Ржищів. В програмах RES2DINV та ZONDRES2D реалізовані різні 

можливості щодо налаштування параметрів обрахунку інверсії методом найменших 

квадратів (МНК), за допомогою якого є можливість мінімізувати суму квадратів 

різниці між виміряними та теоретичними значеннями питомого електричного опору 

(Loke M.H., 1996, 1999, 2000).  

Для усунення недоліків, що виникають при інверсії методом МНК, в програмі 

RES2DINV застосовуються додаткові опції: швидкий метод розрахунку матриці Якобі, 

метод згладження моделі опорів, комбінований метод  та блоковий метод. В 
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ZONDRES2D реалізовані такі алгоритми інверсії як метод згладженої інверсії; метод 

Оккама, в результаті використання якого отримується найбільш згладжений розподіл 

параметрів; метод Марквардта, що дозволяє при незначній кількості параметрів 

розрізу, отримати контрастну модель середовища. Середньоквадратична похибка RMS 

(Abs) інверсії для побудованих геоелектричних розрізів в середньому складала до 5%, 

що є припустимим для даних досліджень. На геоелектричних розрізах та отриманих 

3D моделях виділено ділянки з різними значеннями питомого електричного опору, що 

обумовлені різною інтенсивністю обводненості піщаних відкладів. Найбільш 

контрастні зміни питомого електричного опору пов‟язані із структурними елементами 

зсуву, що приурочені до низькоомних аномалій в верхній частині розрізів, які 

обумовлені наявністю тріщин відриву. На ділянці «Глинка» через наявність 

водотривкого горизонту, який представлений глинистими відкладами обухівської 

світи верхнього еоцену в нижній частині розрізу, формуються лінзовидні 

перезволожені ділянки, що виділяються у вигляді низькоомних аномалій (2-10 Ом*м). 

Спостерігається падіння величини електричного опору, що спричинене збільшенням 

вмісту води в зоні інфільтрації. Позитивна аномалія SP вказує на високу 

водонасиченість в зсувному тілі (рис. 2, б.). Чим більша вологість ґрунтів в межах 

тріщин відриву і проникнення вологи безпосередньо в тіло зсуву, тим більш чіткіше ці 

зони проявляються на геоелектричному розрізі (рис. 2, в.).  

В межах ділянки «Гребені» на геоелектричному розрізі добре простежуються тіла 

двох систем зсувів комбінованої будови каскадного типу, що відділяються 

деструктивними порушеннями (в межах 33-34, 36-37 пікетів). Перша система зсувів 

локалізується в межах 4 і 28 пікетів, причому фіксуються канали інфільтрації від 

розлому по системі тріщин, що призводить до утворення перезволоженої ділянки у 

формі лінзи (в межах 16 і 26 пікетів на глибині 5-10 м), яка характеризується 

пониженням електричного опору до 6-9 Ом*м (рис. 3.). Друга система зсувів 

локалізується в межах 34 - 56 пікетів, в межах якої також спостерігається 

перезволожена ділянка (2-12 Ом*м в межах 44 – 50 пікетів), яка дренується першим 

від поверхні водоносним горизонтом. (рис. 3.).  

 
Рис. 3. Розподіл питомого електричного опору по профілю електротомографії на модельному 

об’єкті «Гребені» 

 

В межах модельного об‟єкту «Ржищів», стало можливим виділити поверхню 

ковзання зсуву в межах профілю (рис. 4.). На 3D моделі (рис. 4.) добре 

відслідковується каскадна будова зсуву, в межах якої чітко виділяються два зсувні 

тіла, які характеризуються пониженими значеннями питомого електричного опору 

(20-100 м*м). В верхній частині розрізу спостерігаються численні локальні пониження 

питомого електричного опору до 22 Ом*м, що обумовлені наявністю тріщин відриву. 
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Виділено поверхню ковзання, яка характеризується пониженими значеннями питомого 

електричного опору (160 Ом*м). 

 
Рис. 4. 3D модель в межах профілю №3 ділянки «Ржищів» 

 

В програмному модулі Slope/w пакету GeoStudio2020 було досліджено оцінку 

впливу крутизни схилу на значення коефіцієнта стійкості схилу (Кст) за допомогою 

методу граничної рівноваги Моргенштерна-Прайса. При побудові низки моделей 

змінними параметрами були крутизна схилу (0-80°) та зчеплення (10, 18, 24 КПа), а 

величини кута внутрішнього тертя (19°) та щільності порід (17,46 kN/m
3
) залишались 

незмінними. Результати показали, що при статичній величині зчеплення (10 КПа), 

критичною для Кст є крутизна схилу більше 70°, а при крутизні (10-30°) – схил 

вважається стійкий, Кст>1.5. В стані граничної рівноваги знаходиться схил із 

крутизною 40°. При величині зчеплення (18 КПа) в стані граничної рівноваги 

знаходяться схили з крутизною (50-60°), потенційно зсувонебезпечні схили мають 

крутизну 70-80°, стійкі – (10-30°). При величині зчеплення (24 КПа) в стані граничної 

рівноваги знаходяться схили із крутизною80°, потенційно зсувонебезпечними є схили 

із значеннями крутизни 60-70°, стійкими є схили із крутизною 10-50 °. Тобто схил 

вважається стійким при величині зчеплення більше 18 КПа та крутизні менше 40°. 

Результати розрахунків стійкості схилів в межах модельних ділянок показали, що 

потенційно зсувонебезпечними є схили об‟єктів «Лиса гора», «Батиєва гора» та 

«Ржищів», для якого притаманне формування зсувів каскадного типу. Потенційно 

зсувонебезпечними в межах даного об‟єкту є схили, в основі яких залягають 

тріщинуваті мергелі київської світи еоцену. У випадку, коли в основі залягає товща 

нетріщинуватих мергелів, схил вважається стійким (Кст>1,5). В стані граничної 

рівноваги перебувають схили модельної ділянки «Глинка». Тому будь-яке додаткове 

навантаження або дія динамічних факторів може призвести до активізації зсувних 

процесів. У зв‟язку з цим необхідно здійснювати контроль за потенційно 

зсувонебезпечними об‟єктами, включаючи заходи, що передбачені державними 

будівельними нормами України щодо захисту від небезпечних геологічних процесів. 

 

ВИСНОВКИ 

  Створено базу даних зсувних процесів Середнього Придніпров'я. Обґрунтовано 

принципи розробки та наповнення ГІС для аналізу водно-гравітаційних процесів із 

встановленням пріоритетних факторів їх формування. На основі геоінформаційного 

аналізу та просторового моделювання розроблено прогнозно-еталонні моделі зсувних 
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процесів; запропоновано перелік критеріїв і ознак їх формування. На основі 

поглибленого геологічного аналізу, структурно-морфометричних досліджень, 

геоінформаційного аналізу, систематизації фактичного матеріалу із залученням 

натурних даних досліджено роль літологічного, стратиграфічного, структурно-

тектонічного та геоморфологічного факторів у формуванні гравітаційних геологічних 

процесів в межах даного регіону. Визначено інформативність чинників 

зсувоутворення через кількісні характеристики ступеня впливу кожного з них на 

формування зсувів. Побудовано прогнозно-еталонну модель для виявлення ділянок 

ймовірного виникнення та потенційної активізації зсувів Київського Придніпров'я.  

  Адаптовано методику структурно-морфометричного аналізу до середовища ГІС, 

автоматизовано операції побудови структурно-морфометричних моделей. Визначено 

класифікаційні ознаки гравітаційних геологічних процесів. На основі структурно-

морфометричних досліджень, глибинного геологічного аналізу та просторового 

моделювання виділено Київський, Обухівський та Канівсько-Трахтемирівський блоки, 

які відрізняються  типом, динамічним режимом та інтенсивністю прояву зсувних 

процесів. Реконструйовано диференційований характер неотектонічних рухів та зміну 

їхньої активності в часі, визначено кількісні показники рельєфу протягом кожної 

стадії. Визначено, що амплітуда коливань висотних відміток рельєфу Середнього 

Придніпров'я в неоген-четвертинний період склала 100 м у північних районах та 135 - 

у південних районах Середнього Придніпров‟я, що позначилось на інтенсивності та 

особливостях прояву водно-гравітаційних процесів.  

  Визначено, що головними передумовами для виникнення зсувів в межах 

Київського та Обухівського блоків є: (і) наявність потужної лесової товщі в верхній 

частині схилів, яка залягає на моренних відкладах (валунні суглинки), що вміщують 

перший від поверхні водоносний горизонт, нижче якого залягає товща строкатих глин 

(N1-2sg) нижнього пліоцену - верхнього міоцену та червоно-бурих глин (N2cb) 

пліоценового віку. В результаті перезволоження даних горизонтів відбувається 

активізація структурних та структурно-пластичних зсувів у верхній частині схилу; (іі) 

наявність в нижній частині схилів товщі мергелів та глин київської світи, а також 

глинистих алевритів обухівської світи (P2ob) верхнього еоцену. В результаті 

обводненості київських тріщинуватих мергелів утворюються структурні та пластичні 

зсуви в нижній частині схилів. В межах Канівсько-Трахтемирівського блоку зсувні 

процеси розвинуті переважно на схилах балок та ярів та пов‟язані із горизонтами глин 

юрського віку, що займають високе гіпсометричне положення, а в умовах значної 

обводненості є поверхнею ковзання консеквентних та інсеквентних зсувів.  

  На основі застосування раціонального комплексу геологічних, геофізичних, 

дистанційних, термографічних досліджень, а також детермінованого моделювання 

удосконалено методики локального прогнозування зсувної небезпеки, що дозволило 

виявити головні ознаки та визначити ділянки потенційного розвитку зсувних процесів 

в межах еталонних модельних об‟єктів Середнього Придніпров‟я та запропонувати 

комплекс превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення їх негативної дії. 

  За даними польових спостережень із залученням геофізичних методів з метою 

локального прогнозування зсувної небезпеки (електротомографія (ERT), метод 

самочинної поляризації) та інфрачервоної термографії та на основі побудов низки 

карт, профілів та 3D моделей виявлено ділянки потенційної зсувної небезпеки на 
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прикладі модельних полігонів Середнього Придніпров‟я. На геоелектричних розрізах 

та отриманих 3D моделях виділено ділянки з різними значеннями питомого 

електричного опору, що обумовлені різною інтенсивністю обводненості піщаних 

відкладів. Найбільш контрастні зміни питомого електричного опору пов‟язані із 

структурними елементами зсуву, що приурочені до низькоомних аномалій в верхній 

частині розрізів, характерні для тріщин відриву зсувів. На ділянці «Глинка» через 

наявність водотривкого горизонту, що представлений глинистими відкладами 

обухівської світи верхнього еоцену у центральній нижній частині розрізу, формуються 

лінзовидні перезволожені ділянки, які виділяються у вигляді низькоомних аномалій 

(2-10 Ом*м). Створено еталонні моделі для визначення стійкості схилів в межах 

кожного блоку. Результати обрахунків стійкості схилів в межах модельних ділянок 

дозволили виділити потенційно зсувонебезпечні схили та визначити комплекс 

превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення негативного впливу зсувних 

процесів на інфраструктурні об‟єкти. 
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За допомогою комплексного застосування геолого-геоморфологічних методів 

підтверджено генетичний зв'язок між процесами геоморфогенезу та тектогенезу в 

межах Середнього Придніпров'я, визначено фактори формування та активізації 

гравітаційних геологічних процесів, побудовано низку просторових моделей, які 

характеризують вплив геоморфологічних та тектонічних чинників на потенційний 

розвиток небезпечних геологічних процесів. 

На основі постадійного морфоструктурно-неотектонічного аналізу виділено 

Київський, Обухівський, Канівсько-Трахтемирівський блоки, які відрізняються типом, 

динамічним режимом та інтенсивністю прояву зсувних процесів. 

На основі раціонального комплексу геологічних, геофізичних, дистанційних, 

термографічних досліджень та детермінованого моделювання виявлено головні ознаки 

та визначено ділянки потенційного розвитку зсувних процесів в межах еталонних 

модельних об‟єктів Середнього Придніпров‟я, створено еталонні моделі для 

обрахунку стійкості схилів в межах кожного блоку та запропоновано комплекс 

превентивних заходів щодо мінімізації та уникнення їх негативної дії. 

Ключові слова: небезпечні геологічні процеси, зсувна небезпека, структурна 

морфометрія, просторовий аналіз даних, моніторинг, електротомографія, 

інфрачервона термографія, ГІС, моделювання, прогнозування, обрахунок стійкості 

схилу. 
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Диссертация посвящена оценке оползневой опасности в пределах Среднего 

Приднепровья на региональном и локальном уровнях, с использованием рациональной 

методики комплексирования геолого-геоморфологических, геофизических методов и 

инфракрасной термографии, геоинформационных технологий, детерминированного 

моделирования. 

С помощью комплексного применения геолого-геоморфологических методов 

подтверждена генетическая связь между процессами геоморфогенеза и тектогенеза в 

пределах Среднего Приднепровья, определены факторы формирования и активизации 

гравитационных геологических процессов, построен ряд пространственных моделей, 

характеризующих влияние геоморфологических и тектонических факторов на 

потенциальное развитие опасных геологических процессов. 

На основе поэтапного морфоструктурно-неотектонического анализа выделены 

Киевский, Обуховский и Каневско-Трахтемировский блоки, отличающиеся типом, 

динамическим режимом и интенсивностью проявления оползневых процессов. 

На основе рационального комплекса геологических, геофизических, 

дистанционных, термографических исследований и детерминированного 

моделирования выявлены главные признаки и определены участки потенциального 

развития оползневых процессов в пределах модельных объектов Среднего 

Приднепровья, созданы эталонные модели для расчета устойчивости склонов в 
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пределах каждого блока и предложен комплекс превентивных мероприятий по 

минимизации и предотвращению негативного воздействия оползневых процессов на 

объекты инфраструктуры.  

Ключевые слова: опасные геологические процессы, оползневая опасность, 

структурная морфометрия, пространственный анализ данных, мониторинг, 

электротомография, инфракрасная термография, ГИС, моделирование, 

прогнозирование, расчет устойчивости склона. 

 

SUMMARY 

Hadiatska K. “The Complex of geological-geomorphological and geophysical 

methods for risk assessment of landslide hazards within the Middle Dnieper Region”.  – 

Manuscript. 

Dissertation for obtaining the candidate degree in Geological Sciences, specialty 
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The research is devoted to the assessment of landslide hazard within the Middle 

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

including geological-geomorphological, geophysical methods and infrared thermography, 

GIS, deterministic modeling. 

Landslides within Middle Dnieper region are triggered by hydrometeorological, 

geological and morphological factors. They have a complex morphology and structure due to 

different lithological, stratigraphic, tectonic and hydrogeological conditions.  

The comprehensive application of geological and geomorphological methods made it 

possible to identify the relationship between the processes of geomorphogenesis and 

tectogenesis within the Middle Dnieper region, identify the causes of gravitational geological 

processes, and build a series of spatial models, which describe the impact of 

geomorphological and tectonic processes on the natural hazards. 

Based on the stepwise morphostructural-neotectonic analysis are identified and 

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

Based on a complex of techniques including geological, geophysical, thermography 

surveying, remote sensing and deterministic modeling, the main features and the areas of 

potential development of landslide processes within model sites of the Middle Dnieper 

region were identified. These techniques were applied to investigate the lithostratigraphic 

sequences, the geometry of landslide body and potential mass movement. Combining the 

data from these methods was enables to identify fracture zones and areas with high water 

saturation, as well as, identify early signs of formation of new displacement. It was allows 

the detection of sub-surface structure peculiarities, thus making it possible to confirm the 

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

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

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

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

were proposed.  

Keywords: hazardous geological processes, landslide hazards, structural morphometry, 

spatial data analysis, monitoring, Electrical Resistivity Tomography (ERT), Infrared 

Thermography (IRT), GIS, modeling, forecasting, calculation of slope stability. 


