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УДК 528.9 

 

У збірнику представлені матеріали тези доповідей на науково-

практичному семінарі «Сучасні аерокосмічні технології в екологічному 

моніторингу». На науково-практичному семінарі розглянути питання що 

пов’язані з використанням аерокосмічних систем в екологічному моніторингу 

та особливостей застосування геоінформаційних технологій для відображення 

отриманих результатів та різних даних.  

Матеріали науково-практичного семінару розраховані на вчених-

практиків, фахівців в галузі геодезії, картографії, фотограмметрії та 

екологічної картографії, екологів-природоохоронців та здобувачів ступенів 

вищої освіти спеціальностей «Екологія», «Геоінформаційні системи та 

технології» та «Картографія». 

 

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри екологічного моніторингу, 

геоінформаційних та аерокосмічних технологій (протокол № 12, від 

05.12.2017) 

 

Матеріали подані у авторській редакції. Відповідальність за зміст, 

точність і достовірність даних несуть автори тез. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

10.00-11.00 – пленарне засідання 

11.00-13.00 – заслуховування доповідей 

14.00-16.30 – заслуховування доповідей 

16.30-17.00 – заключне засідання та підведення підсумків. 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Сьогодні аерокосмічні технології – це найбільш ефективний спосіб 

моніторингу за станом навколишнього природного середовища. За допомогою 

різних засобів як оптико-електронні або радіолокаційних систем можливо 

дослідити динаміку забруднення, розповсюдження отруйних речових у різних 

середовищах та екосистемах. Також актуальність цього питання обумовлена 

тим, що не існує комплексного (стандартизованого) підходу до державної 

екологічної політики сталого розвитку щодо системного аерокосмічного 

контролю підприємств усіх форм власності в контексті лімітизації викидів. 

Для отримання оперативної інформації про стан трансформації 

навколишнього середовища під впливом антропогенних чинників, виявлення 

джерел, що формують ризик-фактори та формулювання рекомендацій щодо їх 

попередження і подолання (в разі виникнення) застосовуються аерокосмічні 

технології та геоінформаційні системи. Обробка та моделювання при цьому 

реалізуються у створених імітаційних моделях в середовищі експертних 

геоінтелектуальних систем прийняття рішень та прикладних ГІС, таких як GIS 

Golden Software Surfer та QMap. 

Науково-практичний семінар має за мету висвітлити науковцями та 

науково-педагогічними працівниками результати напрацювань наукових 

досліджень що здійснюється у світ та нашої країні що стосуються сучасних 

систем дистанційного зондування Землі та екологічного контролю за станом 

навколишнього природного середовища. Необхідно вказати можливі шляхи 

покращати систему екологічного моніторингу, показати вже напрацьовані та 

апробовані методи аерокосмічного моніторингу довкілля, налагодити нові 

зв’язки між різними вченими, довести, що Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління має необхідний потенціал для  

проведення відповідних наукових досліджень в цієї галузі. 

 

Проректор Державної екологічної академії  

післядипломної освіти та управління,  

доктор технічних наук, професор,  

Заслужений діяч науки і техніки України, 

Ветеран та Почесний працівник космічної галузі України  

 

О.А. Машков 
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УДК 621.375 

Пашков Д.П., д.т.н., проф. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕРИТОРІЙ  

 

Одним з основних напрямів підвищення екологічної безпеки є пошук 

та локалізація антропогенних впливів на навколишнє середовище, 

визначення епіцентру та зон впливу, а також характеру забруднення [1]. В 

останні роки спостерігається розширення великомасштабної промислової 

діяльності, пов’язаної з розвитком небезпечних високотехнологічних 

процесів (фізико-хімічних, теплових, радіаційних та ін.), що призводить до 

значної зміни стану природних умов. При цьому ступінь впливу і масштаби 

наслідків залежать від інтенсивності та характеру самого забруднення і 

стійкості навколишнього середовища до антропогенного навантаження. 

Особливості застосування космічних технологій можуть надати за 

допомогою сучасних геоінформаційних систем якісно новий рівень 

вирішення завдань екологічної безпеки, що забезпечує можливості 

покращити екологічний стан в державі [2].  

Для контролю за параметрами довкілля і визначення ступеня впливу 

техногенного забруднення застосовують екологічний моніторинг, який 

включає спостереження за подіями, процесами, явищами, а також здійснює 

оцінювання і прогнозування змін стану природного середовища на основі 

різних методів [1]. На сьогодні класичні методи контролю (контактні і 

біологічні), за допомогою яких оцінюють стан навколишнього природного 

середовища, не дають змоги виконати поставлені завдання в повному обсязі 

та в заданий час, через розширення масштабів техногенного впливу і 

збільшення часу обробки отриманих результатів. Саме тому на перший 

план виходять дистанційні методи моніторингу, пов’язані в передусім із 

використанням можливостей космічних систем спостереження у видимому 

діапазоні спектру [2, 3]. Застосування космічних систем спостереження для 

проведення екологічного моніторингу є одним з основних джерел 

застосування дистанційних методів для визначення стану і характеру 

навколишнього середовища. Це дає змогу виявляти антропогенний вплив на 

навколишнє середовище, зокрема визначати його характер (наприклад, 

викиди в атмосферу) та його зони з необхідною оперативною і просторовою 

повнотою спостереження, а також комплексно оцінювати: властивості 

впливу, розміри, концентрацію, прогнозування наслідків впливу, зміст 

взаємодії і спостерігати за антропогенною зоною [4]. Використання 

космічних знімків, а також їх комплексна обробка дає можливість повніше 

відобразити характер впливу шкідливих процесів на навколишнє природне 

середовище. Крім цього, завдяки аналізу космічних знімків можливо 

проводити комплексну оцінку екологічного стану поверхні Землі та 
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характер шкідливих речовин, а й рівні їх концентрації і зони впливу. Тому в 

доповіді розкрито можливості проведення екологічного моніторингу за 

допомогою сучасних космічних та геоінформаційних технологій на основі 

обробки космічних зображень. 

Література  

1. Бондар О.І. Моніторинг навколишнього середовища / [Бондар О.І., 

Корінько І.В., Ткач В.М., Федоренко О.І.]; під ред. О.І. Федоренко. – К.–

Х.:ДЕІ-ГТІ, 2005. – 126 с. 

2. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах 

природокористування / [Лялько В.І, Федоровський О.Д., Костюченко Ю.В. та 

ін.]; за ред. В.І. Лялько і М.І. Попова. – К.: Наукова думка. – 2006. – 357 с.  

3. Клименко В.І. Сучасні інформаційні технології для екологічної 

безпеки ґрунтів / Клименко В.І. – К.: «Азимут-Україна», – 2012. – 120 с. 

4. Кохан С.С. Дистанційне зондування Землі: теоретичні основи / С.С. Кохан, 

А.Б. Востоков. – К.: Вища школа, 2009. – 511 с. 

 

УДК 528.9:504.05 

Шевченко Р.Ю., к.геогр.н. 

Улицький О.А., д.г.н., доц.  

Єрмаков В.М., к.т.н., доц. 

 

ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ЕКОГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Інтегральним показником, з допомогою якого формується база даних 

екогеоінформаційної системи із інформаційно-аналітичною складовою 

екологічної безпеки навколо вугільних шахт є геопросторовий гібридний 

показник, який надає можливість оцінити екологічний стан навколо шахтних 

комплексів: kап – це коефіцієнт антропогенної перетворюваності техногенно-

трансформованих екосистем. Коефіцієнт антропогенної трансформації 

(перетворюваності) kап навколо вугільних шахт закладається в архітектуру 

СУБД (далі – система управління базами даних) і представляється 

математичним виразом [1]: 

                                                     
 

100

 


npqr
К

ii

ап                                                  

де Кап  –  коефіцієнт (модуль) антропогенного перетворенння екосистеми 

навколо шахтних полів; ri – ранг антропогенного перетворення ландшафтів 

відповідним видом вугільно-видобувного природокористування; q  – індекс 

глибини трансформації ландшафту; p – площа вугільних полів 

(геопросторовий сегмент відповідної спеціалізованої ГІС); n – кількість 

факторів забруднення навколишнього середовища в межах контуру природно-

антропогенного (промислового) району вугільних виробіток. 
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Визначеним масштабом екогеоінформаційних моделей (векторних 

цифрових екологічних карт мережі вугільних підприємств) – 1 : 25 000 та 1 : 500 

-  1 : 10 000 для окремих територій шахтних полів. Для оперативного виявлення 

джерел забруднення навколо вугільних підприємств, оповіщення відповідних 

аварійно-рятувальних служб для прийняття ними рішень по їх ліквідації, а також 

оповіщення населення про небезпеку та загрозу для їх здоров’я відповідна 

геоінформація розміщується у відкритих (публічних) картографічних ресурсах та 

сервісах – геопорталах Інтернету: Google Earth, Wikimapia [2].   

В роботі застосовані результати досвіду світової практики із забезпечення 

оптимальних рівнів екологічної безпеки та її прогнозування у спеціалізованих 

ГІС з питань екологічного моніторингу. Використовується та покращується 

технологічна функціональність ГІС Golden Software Surfer, що використана з 

метою створення геопростових моделей карт полів щільності попередження та 

запобігання виникнення природно-техногенних загроз та впливу на здоров’я 

населення. Таким чином поетапно вирішується наукова задача створення єдиної 

загальнодержавної системи геоінформаційного контролю за станом 

навколишнього середовища навколо вугільних підприємств. 

Мета проектування відповідної екогеоінформаційної системи з питань 

екологічної безпеки територій вугільних шахт допоможить у вирішенні 

наступних завдань: моделювати і маніпулювати інфраструкторую 

геопросторових даних спостережень з метою прогнозування стану 

навколишнього середовища навколо шахт у режимі реального часу; зберігати 

геопросторові дані у єдиній загальнодержавному еко-ГІС, використовуючи 

дані аерокосмічної зйомки та інших методів, прийомів та способів 

дистанційного зондування, в т.ч. й екологічного рекогностування територій 

шахтних полів вугільних підприємств. 

Література  

1. Серапинас, Б.Ю. Математическая картография : Учебник для вузов / Б. Б. 

Серапинас [Текст]. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 

2. Дорожинський, О. Л. Фотограмметрія : Підручник. / О. Л. 

Дорожинський, Р.Д. Тукай. – Львів: Видавництво Національного університету 

"Львівська політехніка", 2008. – 332 с. 

 

УДК 504.064.37 

Патлашенко Ж.І. к.ф.-м.н., с.н.с. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ 

АТМОСФЕРНОГО АЕРОЗОЛЮ В УФ ДІАПАЗОНІ СПЕКТРУ 

 

Ультрафіолетовий діапазон обернено-розсіяного атмосферою Землі 

електромагнітного випромінювання широко використовується у 

екологічному моніторингу для дистанційного визначення загального вмісту 

та вертикального розподілу озону. Однак, точне визначення параметрів 
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газової складової атмосфери неможливо без урахування у моделі 

аерозольної складової, що може призводити до похибок від 40% до 70% за 

оцінками різних авторів. Тому у даній роботі пропонується для 

вимірювання параметрів атмосферного аерозолю використовувати 

спектрополяриметри космічного базування. Розглядаються можливі 

варіанти практичної реалізації високоточних малогабаритних 

спектрополяриметрів для моніторингу атмосфери в УФ діапазоні оптичного 

спектру і показано їх основні переваги перед класичними приладами - 

висока роздільна здатність, висока термічна та деградаційна стабільність у 

космічних умовах, можливість одночасного моніторингу озонової та 

аерозольної складової атмосфери. 

 

УДК 621.396.96 

Ващенко В.М. д.ф.-м.н., с.н.с. 

 

РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО 

АЕРОЗОЛЮ В АТМОСФЕРІ ЗЕМЛІ 

 

Моніторинг екологічно небезпечних малих атмосферних компонент, 

концентрація яких нижче 10 ppm є складним із організаційної точки зору і 

потребує високих матеріально-технічних затрат. Високотоксичні та 

високорадіоактивні види аерозолю можуть бути ефективно детектовані 

дистанційно на основі модуляції параметрів земної атмосфери. Розглядаються 

механізми фізико-хімічної взаємодії аерозольних частинок, що містять високі 

концентрації радіонуклідів із електромагнітними властивостями оточуючого 

середовища, зокрема, шляхом іонізації повітря. За оцінками різних авторів, 

концентрація іонів у атмосферному повітрі збільшується з 0.2·10-3 до 1.5·10-3 

1/м3 при зміні вмісту радіоактивних частинок у атмосферному повітрі з 40 до 90 

Бк/м3, а коефіцієнт кореляції фонового вмісту радону-222 і концентрації іонів 

повітрі у приміщенні складає 0.4. Показано, що такі зміни іонізаційного стану 

атмосфери можуть бути ефективно дистанційно виміряні за допомогою 

активних радарних систем, що дозволяє детектувати варіації концентрації 

радіоактивного аерозолю у атмосфері у реальному часі. 

 

УДК 551.510.535 

Лоза Є.А., к.т.н. 

 

МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСФЕРИ ЗЕМЛІ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ 

ГЕОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

У роботі розглядається комплекс теоретичних та практичних методів для 

дистанційного визначення напружено-деформованого стану Земних надр з 
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метою прогнозу катастрофічних сейсмічних подій. Показано перспективність 

радіолокаційного методу зондування параметрів іоносфери, зокрема вмісту 

електронів та їх динаміки, на періодах від 40 хвилин (для M9.1 Tohoku 

Earthquake 2011) до декількох місяців (для M7.0 Haiti Earthquake 2010). 

Розглядаються можливі впливи сторонніх явищ, зокрема щільності сонячного 

вітру та варіацій геомагнітного поля перед землетрусом, і показано важливу 

роль газових еманацій Земної кори у цьому процесі. Даний метод придатний 

для аерокосмічного застосування, зокрема на базі геостаціонарних супутників. 

В роботі також розглядаються екологічні наслідки як потужних землетрусів, 

так і пов’язаних із ними явищ, таких як сходи ґрунту та цунамі, на прикладі 10 

найпотужніших землетрусів у період 1985-2017 рр., а також перспективи 

дистанційного аерокосмічного моніторингу параметрів іоносфери для 

короткострокового прогнозу потужних землетрусів. 

 

УДК 629.7.072.8 

Машков О. А., д.т.н., проф.  

Мамчур Ю. В. 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА З 

ВИКОРИСТАННЯМ АЕРОКОСМІЧНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Відповідно до нової редакції Стратегії державної екологічної політики 

України до 2030 року пропонується удосконалити систему моніторингу 

навколишнього природного середавища те техногенно небезпечних обєктів на 

основі застосування аерокосмічних та геоінформаційних технологій. 

Авторами обґрунтовуються пропозиції щодо підвищення оперативності 

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і 

населенню своєчасної, достовірної інформації про його стан. Пропонуються 

підходи щодо здійснювання аналізу загроз еколого-техногенного стану 

регіонів та техногенне - небезпечних об'єктів України з використанням 

аерокосмічних та геоінформаційних технологій. При цьому надані пропозицій 

щодо підвищення ефективності здійснення державного контролю за 

дотриманням природоохоронного законодавства. Так, запропонована 

процедура застосування ГІС технологій для складання об'єктів підвищеної 

небезпеки з вказівкою екологічних загроз та ризиків.  

Автори надають рекомендації щодо використання аерокосмічних 

технологій при розробці плану дій для попередження негативного впливу на 

довкілля та населення за напрямами досліджень. Надаються рекомендації 

щодо аналізу інформаційних потреб системи державного управління з метою 

створення єдиної мережу спостережень. Розглянуто підходи та критерії до 
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оптимізації, модернізації і технічного забезпечення системи моніторингу 

навколишнього природного середовища.  

Обґрунтовані напрями вдосконалення метрологічного забезпечення 

проведення спостережень з використанням аерокосмічних та 

геоінформаційних технологій.  

Автори надають висновки за результатами розробки методики 

інтегрування інформаційних ресурсів суб'єктів системи моніторингу та 

забезпечення функціонування єдиної автоматизованої підсистеми збирання, 

оброблення, проведення аналізу і збереження екологічних даних з 

використанням аерокосмічних та геоінформаційних технологій. 

 

УДК 629.783:004.722.45 

Шевченко Р.Ю., к.геогр.н. 

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРИРОДНИХ ТА 

ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

За допомогою космічних систем дистанційного зондування Землі 

реалізують моніторинг небезпечних природних та техногенних надзвичайних 

ситуацій. Розглнемо основні природно-техногенні небезпеки. 

Реєстрація  випромінювання дає можливість за допомогою оцінки 

рівня його послаблення визначати вологість ґрунту, наявність або кількість снігу 

на поверхні. Недолік: обмежене просторове розділення та можливість 

вимірювань лише на невеликих висотах польоту авіаносія [1]. 

Фотографічні та відеографічні системи застосовують для визначення 

типів структури ґрунтів, аналізу стану рослинних покривів, спостереження за 

дренажними системами, оцінки характеру морських поверхонь. Завдяки 

використанню фотографічних систем можна отримати інформацію щодо 

просторового розподілу седиментів, характеру ерозійних процесів, викиду 

забруднень та стічних вод з труб. 

Багатоспектральні сканери використовують для аналізу земної поверхні, 

рослинних покривів, картографії, визначення вологості ґрунту, оцінок рослинної 

біомаси, снігових покривів, непрохідних просторів, кольору океану [2]. 

Теплові сенсори знаходять застосування при визначенні рівня теплового 

забруднення водойм, оцінок розмірів, температури рослинних покривів та 

впливу на них зовнішніх факторів, вологості ґрунту, теплових аномалій, 

температури та стану поверхні водойм, морських течій, льодових та снігових 

масивів, вулканічної діяльності, дренажних структур, термічних індустріальних 

викидів. Широкого застосування набула техніка дистанційного зондування 

теплового ІЧ випромінювання для аналізу ландшафтних екологічних процесів – 

вимірювання випаровування, еватранспірації та вологості ґрунту, вивчення 

характеристик теплового балансу та теплових потоків, оцінки теплообміну між 

лісовими массивами [3]. 
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Надвисокочастотні (НВЧ) локатори дають можливість вимірювати 

характеристики ґрунтів (нерівність, структуру, вологість), рослинних покривів та 

опадів, оцінювати водні ресурси, стан морської поверхні, прогнозувати 

наближення цунамі, визначати типи та розміри льодових масивів, аналізувати 

характер упаковки снігу. Прикладами застосування РЛС техніки є дистанційне 

спостереження за блискавкою  та дистанційний контроль за повенями [4]. 

Лазерні системи використовують для дистанційного зондування 

атмосфери, зокрема визначення висоти хмар, дослідження структури й 

властивостей хмар, вимірювання параметрів вітру, вимірювання вологості й 

температури повітря, оцінки опадів. Лазерні системи, встановлені на борту 

авіаносія чи супутника, здатні проводити топографічні вимірювання на земній 

поверхні, оцінювати рослинні покриви, водяні потоки, ерозійні процеси. 

Лазерний диференційний лідар застосовують для дослідження розподілу 

забруднень над промисловими підприємствами, визначення озону [5]. 

Допплерівський лідар використовують для вимірювання параметрів вітру 

та опадів [6]. 

Лідар на основі комбінаційного розсіювання може бути застосований 

для визначення наявності та кількісної оцінки атмосферних молекул (Н2О, 

SO2, CO2, CO, NO, C2H4 та ін.). Слід також відзначити можливість 

дослідження об’єктів, що знаходяться у рідкому стані або містять у собі воду; 

за допомогою методів спектроскопії комбінаційного розсіювання вимірювати 

температури поверхні водойм [7]. 

Методи ДЗЗ в екології не є вичерпними. Зараз розроблюються 

нанотехнологічні аспекти аерокосмічних технологій в екології, що потребує 

окремого наукового вивчення. 

Література  
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УДК 37.65.012 

Стрюкова Д.Д.  

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНЖЕНЕРНО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

У результаті проведення наукових досліджень щодо оцінювання 

інженерно-психологічної діяльності операторів, отримані їх характеристики, 

які висвітлюють їх особисті властивості та працездатність [1, 2]. При цьому 

характеристики оператора є ймовірнісними, що проявляється при роботі з 

різними людьми, змінюються з плином часу, в залежності від робочого 

навантаження, здатності якісно виконувати роботу в залежності від її 

напруженості. 

Деякі з цих характеристик, що описують властивості конкретної людини, 

що знаходиться в певних умовах, є невипадковими, зумовленими протіканням 

певних психологічних, фізіологічних та інших процесів (наприклад, зростання 

людини, обсяг пам'яті, гострота зору і т.п.) [2]. Однак при побудові 

математичних моделей трудової діяльності при виробленні інженерно-

психологічних рекомендацій зазвичай проводять узагальнення характеристик 

людей; розглядається людина взагалі (певна вибірка), а не конкретна особа. 

При для узагальнення опису властивості людини доводиться застосовувати 

поняття і методи теорії ймовірностей, розглядаючи властивості людини як 

випадкові величини або процеси. У доповіді висвітлені результати наукових 

досліджень даного напрямку. 

Література 

1. Інженерна психологія, ергономіка та людський чинник в авіації: 

підручник / А.В. Скрипець, О.Ю. Буров, В.В. Павлов; За заг. Ред.. проф. А.В. 

Скрипеця – К.: НАУ. НАУ-друк, 2010. – 696 с. 

2. Чулков Н.А. Безопасность жизнедеятельности / Н.А.Чулков // – Томск: 

ТПУ, 2011. – 180 с. 

 

УДК 502.175 

Кучерук Н.В. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДЕН ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ АКВАТОРІЙ 

 

Аналіз літератури [1, 2, 3] показав, що однією з екологічних проблем 

акваторій морів є забруднення шкідливими речовинами, що призводить до 

незворотних змін водного середовища та живих організмів. Це призводить до 

погіршення ведення морської діяльності, включаючи вирішення соціально-

економічних та екологічних завдань таких як: рибальство, розвиток 
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приморських районів, видобуток корисних копалин, тощо. Одним з напрямків 

контролю розливу шкідливих речовин для проведення екологічного 

моніторингу водного середовища є використання спеціалізованих суден. При 

цьому, необхідно враховувати особливості використання такого судна та засоби 

автоматизації для необхідності його маневрування [2, 3].  

У доповіді розглядаються вимоги до автоматизованих систем управління 

спеціалізованих суден [1, 3] для проведення екологічного моніторингу 

акваторій. Це необхідно для безпечного судноводіння на основі адаптивного 

коригування маршруту руху судна за рахунок удосконалення системи 

управління спеціалізованим судном.  

Література  

1. Вагущенко Л.Л. Системы автоматического управления движением 

судна // Л.Л. Вагущенко, Н.Н. Цымбал. – Одесcа: Фенікс, 2007. – 328 c. 

2. Константинов В.Н. Системы и устройства автоматизации судовых 

электроэнергетических установок / В. Н. Константинов. – Л.: Судостроение, 

1988. – 312 c.  

3. Березин С.Я. Системы автоматического управления движением судна 

по курсу / С.Я. Березин, Б.А.Тетюев. – Л.: Судостроение,1990. – 256 с. 

 

УДК 681.12:504.3.054 

Сметанін К.В.  

 

СИНТЕЗ МОБІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ 

СТАНУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

Перспективним напрямком проведення екологічного моніторингу є 

створення мобільної системи оперативного спостереження за станом 

природно-заповідного фонду України з використанням дистанційно 

пілотованого літального апарату (ДПЛА) [1, 2]. Ця система забезпечить 

отримання цифрових зображень у масштабі реального часу у видимому та 

інфрачервоному діапазонах довжини хвиль електромагнітного спектру із 

забезпеченням тематичної обробки даних моніторингу.  

Відомо, що антропогенні зміни навколишнього природного середовища 

– забруднення атмосфери, деструкція озону в атмосфері та його накопичення 

в тропосфері, зміна клімату під техногенним впливом, незаконні втручання 

людини та нанесення збитків природно-заповідному фонду України, інші 

несприятливі фактори призводять до погіршення стану природно-заповідного 

фонду, що негативно впливає на їх ресурсний потенціал і може призвести до 

виникнення небезпечних і, навіть, проблемних загрозливих ситуацій [2].  

Для сталого управління станом природно-заповідного фонду України в 

таких умовах потрібна регулярна (постійна), об’єктивна і своєчасна 

інформація щодо динаміки стану природно-заповідного фонду і прогнозу 

розвитку різноманітних небезпечних загрозливих ситуацій [3]. Така 
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інформація може бути отримана шляхом проведення оперативного 

моніторингу з використанням ДПЛА з тематичною її обробкою [3, 4]. 

Національним законодавством та постановами Уряду (постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.03.98 р. № 391) в Україні передбачено створити 

державну систему моніторингу довкілля, у тому числі природно-заповідного 

фонду України.  

Метою доповіді є розробка обґрунтуваннях пропозицій зі створення 

мобільної системи оперативного моніторингу на основі використання ДПЛА 

для визначення стану природно-заповідного фонду України із забезпеченням 

тематичної обробки даних моніторингу. 

Література 

1. Мосов С.П. Обґрунтування вимог до технічних характеристик засобів 

ведення розвідки пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів / 

С.П. Мосов, С.А. Станкевич. – Пожежна безпека: теорія і практика. – 2015. – 

№1. – С.38-44.  

2. Станкевич С.А. Оцінка можливості інтеграції геолого-геофізічних та 

дистанційних геопросторових даних для картування рудоперспективності 

територій / С.А. Станкевич, А.Я. Буніна, В.С. Чепурний // Зб.наук. праць 

“Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист”. – 2012. – Вип.6. – 

С.53-59.  

3. Гребенников А.Г. Общие виды и характеристики беспилотных 

летательных аппаратов / А.Г. Гребенников, А.К. Мялица, В.В. Парфенюк и др. 

– Х.: НАУ "ХАІ", 2008. – 377 с. 

4. Станкевич С.А. Картирование изменений растительного покрова 

Киевской агломерации на основе долговременных рядов 

многоспектральных космических снимков Landsat / С.А. Станкевич, И.А. 

Пестова // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли. – 

2014. – Т.11, №2. – С.187-196.  

 

УДК 614.841.4 

Чулков А.С. 

 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИДОБУТКУ 

НАФТИ У КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ШЕЛЬФІ 

 

У роботі розглядаються аварії на нафтовидобувальних станціях, що 

розташовані у морських акваторіях та їх екологічні наслідки. Основні фактори 

екологічного ризику проектних і запроектних аварій на газо- і 

нафтовидобувальних платформах обумовлені забруднення морської акваторії 

небезпечними хімічними речовинами, які використовуються на платформах у 

процесі видобутку та первинної обробки нафтопродуктів, а також розливом 

необробленої, або частково обробленої сировини у водну товщу. Окремою 

сучасною екологічною проблемою є видобуток вуглеводнів у Арктиці та 
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потенційні екологічні наслідки видобутку вуглеводнів та інших корисних 

копалин на шельфі Антарктики. 

У доповіді розглядається забруднення атмосферного повітря внаслідок 

пожеж, вибухів та вторинного переносу екологічно небезпечних хімічно 

агресивних аерозолів; аналізуються основні моделі міграції забруднюючих 

речовин після аварій різних типів на нафтовидобувних платформах і робиться 

їх порівняння із результатами моніторингу під час ліквідаційних заходів. 

 

УДК 621.391 

Стрюков А.С.  

 

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

В умовах глобалізації та світових криз виникає необхідність збереження 

стійкості і стабільної роботи будь-якої системи, що набуває особливого 

значення для суспільства та держави в цілому [1, 2]. 

Забезпечення безпеки інформаційно складних систем є комплексною 

проблемою, яка вирішується в напрямках вдосконалення правового регулювання 

застосування інформаційних технологій, вдосконалення методів і засобів їх 

розробки, розвитку системи сертифікації, забезпечення відповідних 

організаційно-технічних умов експлуатації. При цьому ключовим аспектом 

рішення задачі інформаційної безпеки є вироблення шляхів, критеріїв і 

показників для оцінки рівня безпеки інформаційних технологій [1, 3]. 

У доповіді розглядаються різні шляхи щодо підвищення інформаційної 

безпеки складних систем. Дані шляхи залежать від напрямку впливу та 

механізмів усунення наслідків. У даному випадку розглядається класифікація 

впливів та методи їх усунення. 

Література 

1. Застосування сучасних інформаційних технологій в роботі органів 
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348 с. 

3. Войтик А.И. Экономика информационной безопасности / А.И. 

Войтик, В.Г. Прожерин. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 120 с. 
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