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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтованість теми дисертаційного дослідження. На сьогодні 

цивільний захист, як й деякі інші сучасні напрямки, що активно розвиваються в 

останні десятиріччя, на жаль не має стійкої методологічної основи. Існуючий 

методологічний апарат цивільного захисту, спирається, з одного боку, на 

запозичені з інших напрямків підходи, з іншого боку - до нього додаються 

додаткові протиріччя синергетичного характеру, що є результатом складних 

процесів їх поєднання в рамках дослідження теоретичних аспектів цивільного 

захисту. Додатковим чинником виступає накопичення прикладних досліджень, 

які потребують, в свою чергу, формування системних підходів до методології 

досліджень в сфері цивільного захисту. 

Відповідно, на сьогодні існує актуальна проблема сфери цивільного 

захисту з розробки методів цивільного захисту, які формуються у ході 

синергетичного поєднання базових елементів різних галузей із спеціальними 

методами цивільної безпеки та мають проблематику, що є складовою декількох 

суміжних напрямків.  

І якщо окремі питання, що однозначно віднесені до сфери цивільного 

захисту як в методологічному, так і прикладному плані, на сьогодні розглянуті 

досить повно та широко, то методи групи, проблематика якої одночасно 

відноситься до декількох напрямків сфери цивільної безпеки, одним з яких є 

цивільний захист, мають не достатній розвиток. В свою чергу, це спричиняє 

гальмування прогресу наукових досліджень в сфері цивільної безпеки як в 

напрямку поєднання загальнонаукових методів досліджень із спеціальними 

методами цивільного захисту, так й з причини вимушеного розподілу 

дослідницької сфери цивільної безпеки між суміжними напрямками, що значно 

ускладнює отримання кінцевого результату. 

Так, існуюча на сьогодні організація з попередження надзвичайних 

ситуацій (НС) техногенного характеру на малотоннажному виробництві 

потребує докорінної технічної реорганізації в частині заходів системи 

цивільного захисту, що диктуються технолого-економічними та урбаністичними 

особливостями сьогодення. Формування єдиних підходів з попередження 

подібних надзвичайних ситуацій, що базуються на сучасних інженерно-

технічних методах, які б функціонально повністю охоплювали потреби окремих 

структурних підрозділів системи цивільного захисту, є важливим елементом з 

подолання існуючого протиріччя. 

Відповідно, нагальним на часі є розробка методів з дослідження процесів 

забезпечення безпеки підприємств малотоннажного виробництва. 

Враховуючи це, наукова проблема у сфері цивільного захисту, а саме, 

створення інженерно-технічних методів попередження НС техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва є актуальною, а її 

розв’язання є важливим з точки зору підвищення безпеки суспільства та 

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

виконана в рамках «Стратегії національної безпеки України», затвердженої 

Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015. Наукові 

дослідження за темою дисертації виконувалися у відповідності до Галузевого 

тематичного плану на 2018 рік прикладних науково-дослідних робіт 

Міністерства Внутрішніх Справ України (МВС) та галузевого тематичного 

плану Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), а 

також у рамках наступних науково-дослідних робіт, які проводились у стінах 

Національного університету цивільного захисту України та Інституту 

державного управління у сфері цивільного захисту: «Розробка програмно-

інформаційного комплексу оцінки характеристик надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру» (№ ДР 0109U003072), Дослідження 

умов раннього моніторингу та попередження надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру» (№ ДР 0112U002587), «Експрес-аналіз 

природної води як складова ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру» (№ ДР 0119U001005), в тому числі у відповідності до 

науково-дослідних робіт за договором № 48/0000010 від 03.02.2014 «Екологічна 

оцінка мінерального складу питних вод курорту Березівські мінеральні води», 

(№ ДР 0114U002244), «Методика вимірювання електропровідності водних 

розчинів для визначення хімічного класу фасованих мінеральних вод». 

(№ ДР 0115U000584). Здобувач був виконавцем та відповідальним виконавцем 

даних науково-дослідних робіт. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є розробка нових інженерно-

технічних методів попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру 

на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних 

речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних 

задач: 

1. Проаналізувати сучасний стан попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на малотоннажних виробництвах. 

2. Розглянути особливості процесу управління надзвичайними ситуаціями 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва малого та 

середнього бізнесу. 

3. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. 

4. Розробити інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. 

5. Перевірити достовірність розроблених математичних моделей та 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації водних розчинів. 
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6. Запропонувати варіанти впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів. 

Об'єкт дослідження - попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

Предмет дослідження - характеристики процесу попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які визначаються наявністю 

хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

Методи дослідження – математичне моделювання, імітаційне 

моделювання, методи системного аналізу, методи математичної статистики, 

теорії вірогідності, теорії прийняття рішень, загальнонаукові та спеціалізовані 

методи, зокрема, методи фізико-хімічного аналізу (електрохімічний метод 

прямої кондуктометрії). 

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вирішена важлива 

наукова проблема у сфері цивільного захисту з попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах в 

інтересах їх не розповсюдження та переростання на більш значні рівні 

поширення.  

В результаті проведеного дисертаційного дослідження вперше отримані 

наступні наукові результати: 

1. Розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного виробництва, 

яка являє собою систему з чотирьох аналітичних залежностей. Перша 

аналітична залежність описує процес трансформації хімічного складу води в 

елементах ґрунту від часу та концентрації хімічно-небезпечної сполуки в 

елементі ґрунту. Друга – встановлює залежність руху води в осередку 

поширення надзвичайної ситуації від часу початку аварії. Третя – визначає 

залежність розповсюдження хімічно-небезпечних домішок в елементах ґрунту 

зони поширення надзвичайної ситуації в залежності від часу та концентрації 

хімічно-небезпечної сполуки. Четверта дозволяє визначити відповідну 

електропровідність проб ґрунту в залежності від величини концентрації 

небезпечних домішок в елементі ґрунту зони поширення надзвичайної ситуації. 

2. Розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва являє собою систему з чотирьох аналітичних 

залежностей. Перша аналітична залежність описує процес руху ґрунтових вод в 

зоні поширення надзвичайної ситуації в залежності від гідравлічного напору та 

коефіцієнту водовіддачі. Друга – встановлює залежність процесу поширення 

забруднюючих речовин в ґрунтових водах від коефіцієнту гідродинамічної 

дисперсії та швидкості ґрунтових вод. Третя – визначає залежність конвективної 

дифузії забруднюючих речовин з урахуванням кінетики сорбції. Четверта – 

дозволяє визначити відповідність електропровідності ґрунтових вод в 

залежності від величини концентрації небезпечних домішок в елементі 

ґрунтових вод зони поблизу об’єкту малотоннажного виробництва. 
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3. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Він призначений для 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру та дозволяє 

скоротити кількість наслідків цієї надзвичайної ситуації першого та другого 

рівнів пріоритетності і не допустити переростання останньої на більш значний 

рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає виконання семи 

процедур, а саме: збір і систематизація даних щодо стану ґрунтів; формалізація 

систематизованих даних щодо стану ґрунтів; розв’язання окремої задачі з 

дослідження стабільності мінерального складу підземних вод; розв’язання 

окремої задачі з відбору проб ґрунту та приготування водної витяжки; 

розв’язання окремої задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунту; 

прийняття управляючого рішення щодо стану ґрунтів; контроль виконання 

прийнятого рішення. 

4. Розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. Він призначений для 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру та дозволяє 

скоротити кількість наслідків цієї надзвичайної ситуації першого та другого 

рівнів пріоритетності і не допустити переростання останньої на більш значний 

рівень поширення небезпеки. Його використання передбачає виконання семи 

процедур, а саме: збір і систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; 

формалізація систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення 

окремої задачі з вибору показника стану води на території потенційної зони 

надзвичайної ситуації; рішення окремої задачі з вибору місць відбору проб води 

в зоні надзвичайної ситуації; рішення окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття управляючого рішення щодо 

стану ґрунтових вод; контроль виконання прийнятого рішення. 

5. Розроблено лабораторну експериментальну установку для ідентифікації 

небезпечних речовин в ґрунтах (у складі перемішувача, дозатора, ємності з 

розчином, сенсора з платиновим або графітовим покриттям та обчислювального 

блоку), яка дозволяє забезпечити реалізацію сучасних способів ідентифікації 

водних розчинів різної мінералізації шляхом отримання нової характеристики – 

коефіцієнта ідентифікації та збільшити ефективність досліджень шляхом 

підвищення точності та зниження вартості за рахунок використання сенсора з 

платиновим або графітовим покриттям та дозатора. 

6. Розроблено лабораторну експериментальну автоматизовану установку 

для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах (у складі сенсора, що 

включає електроди з платиновим або графітовим покриттям; зчитувального 

пристрою; перемішувача; первинної ємності з розчином; вторинної ємності з 

розчином; електричного насосу-дозатора з індикацією; магістралі, блоку 

управління; обчислювального блоку), яка дозволяє проводити широкий спектр 

досліджень з ідентифікації розчинів та забезпечити реалізацію сучасних 

способів ідентифікації водних розчинів різного аніоно-катіонного складу в 
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сфері цивільного захисту та збільшити ефективність досліджень шляхом 

скорочення часу та працевитрат, підвищення точності та зниження вартості 

дослідження. 

Практичне значення одержаних результатів. Алгоритми застосування 

інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах і відповідні 

процедури їх виконання реалізовані у «Методиці вимірювання 

електропровідності водних розчинів для визначення хімічного класу фасованих 

мінеральних вод» (реєстраційний код в Реєстрі методик проведення судових 

експертиз Міністерства юстиції України – 10.5.12 від 23.03.2018) та в процесі 

повсякденної діяльності фахівців Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій та представників оперативно-рятувальних підрозділів Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у вигляді практичних рекомендацій з 

розробки ефективних оперативно-тактичних рішень з попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на малотоннажних 

виробництвах, що реалізують розроблені керуючий алгоритм та основні 

процедури інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру та дозволяють значно підвищити ефективність 

запропонованих управлінських рішень та вчасно вжити заходів протидії.  

Результати дисертаційного дослідження використані в практичній 

діяльності Краснокутського районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківський області (акт 

впровадження від 14.07.2020 року), в практичній діяльності Науково-

дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інститута 

мікрографії (акт впровадження від 15.09.2020 року), в практичній діяльності 

Науково-виробничого підприємства «Елва» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю (акт впровадження від 18.06.2020 року) та в практичній 

діяльності ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (акт впровадження від 

20.08.2020 року). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто.  

Особисто здобувачем виконано збір даних літературних та інформаційних 

джерел, систематизацію матеріалу про особливості стану з попередження 

надзвичайних ситуацій на об’єктах малотоннажного виробництва у провідних 

країнах світу та у європейських країнах, що розвиваються. 

Особисто здобувачем:  

– розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного виробництва, 

яка визначає умови попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва в залежності від варіантів 

рішення задач з дослідження стабільності мінерального складу підземних вод; з 

відбору проб ґрунту та приготування водної витяжки; з вимірювання 

електропровідності проб ґрунту; 
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– розроблено математичну модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва, яка дозволяє визначити умови попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва в залежності від варіантів рішення задач з вибору показника стану 

води на території потенційної зони НС; з вибору місць відбору проб води в зоні 

НС; з вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод; 

- розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах; 

- розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах; 

– організовано проведення експериментів й обробка отриманих 

результатів;  

– розроблено схеми та виготовлені дві лабораторні установки - 

лабораторну експериментальну установку для ідентифікації небезпечних 

речовин в ґрунтах та лабораторну експериментальну автоматизовану установку 

для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах, з натурного 

дослідження стану ґрунтів та ґрунтових вод, за допомогою яких перевірено 

достовірність розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин 

в ґрунтах та ґрунтових водах;  

– Запропоновано варіанти впровадження математичних моделей та 

інженерно-технічних методів на окремих об'єктах малотоннажного 

виробництва, які пропонується використовувати у всіх підрозділах ДСНС 

України місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в інтересах 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та оптимізації 

профілактики їх виникнення на місцях.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та обговорювались на наукових конференціях: 

Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии защиты от чрезвычайных ситуаций» (Минск, 2013), ІV Міжнародна 

науково-практична конференція «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» 

(Черкаси, 2014), Київська конференція з аналітичної хімії. «Сучасні тенденції. 

2016», (Київ, 2016), Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 

техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (Харків, 2016), 19 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан цивільного 

захисту України та перспективи розвитку» (Київ, 2017), Conferinţă știinţifică 

internațională, consacrată aniversării a 120 de ani de la naşterea academicianului Ion 

Dicusar «Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană» (Chişinău, 2017) 

[Міжнародна наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження 

академіка Іона Дикусара «Ґрунт та добрива в сучасному сільському 



7 
 

господарстві» (Кишинів, 2017)], 20 Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи 

розвитку» (Київ, 2018), Міжнародна науково-практична конференція «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 2019), 

International Chemistry & Biology Conference’19 (Sharm el Sheikh, 2019) 

[Міжнародна конференція з хімії та біології 19 (Шарм-ель-Шейх, 2019)], 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-

екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (Харків, 2019), 21 Всеукраїнська 

науково-практична конференція (за міжнародною участю) «Розвиток цивільного 

захисту в сучасних безпекових умовах»(Київ, 2019), III Международная заочная 

научно-практическая конференция «Безопасность человека и общества: 

совершенствование системы реагирования и управления защитой от 

чрезвычайных ситуаций» (Минск, 2019), Міжнародна науково-практична 

конференція «Problems of Emergency Situations» (Харків, 2020), VII 

международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы 

экологии и экологической безопасности. Создание новых полимерных 

материалов» (Минск, 2020), Десята міжнародна науково-технічна конференція 

«Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів 

управління» (Баку, Харків, Жиліна, 2020), The 5th International scientific and 

practical conference (Vancouver, 2020) [V Міжнародна науково-практична 

конференція (Ванкувер, 2020)]. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 49 

наукових робіт у вітчизняних та закордонних виданнях, з них: 1 монографія, 15 

статей включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, 

12 наукових статей у фахових наукових виданнях України, з яких 6 включені до 

міжнародних наукометричних баз, 3 патенти, тези 18доповідей у збірниках 

матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, змісту, 

переліку умовних скорочень, вступу, шести розділів, висновків, списку 

використаних джерел й 2 додатків. Загальний обсяг дисертації 311 сторінок, 

який містить 28 таблиць та 53 ілюстрацій, список використаних джерел з 373 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі наведено обґрунтування актуальності теми роботи, 

сформульовано мету та задачі дослідження, викладено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження.  

 

У першому розділі «Сучасний стан попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва» 

вирішена перша наукова задача дослідження. В ході її вирішення визначено, що 

в провідних країнах світу питання попередження надзвичайних ситуацій, які 

пов’язані з порушенням технологічних процесів на об’єктах малотоннажного 
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виробництва приділяється значна увага. Відзначено, що в США, Південній 

Кореї та Європейському Союзі при розробці запобіжних заходів та планів 

реагування з використанням сучасних інформаційно-технічних підходів, 

орієнтовані на отримання комплексних рішень, тоді як в провідних країнах 

тихоокеанського регіону орієнтуються на вирішення більш локальних задач 

вузькопрофільної направленості.  

Зазначається, що країни Східної Європи, в тому числі й Україна, 

знаходяться в загальносвітовому тренді щодо вирішення питань розробки 

сучасних ефективних заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 

пов’язаних з аваріями на підприємствах малотоннажного виробництва, які 

повинні спиратися на інноваційні інженерно-технічні методи експрес-аналізу 

окремих компонент навколишнього середовища в межах території 

функціонування об’єктів. В Україні необхідність розробки наведених методів 

додатково обумовлена наявністю застарілого обладнання з перевищеними 

термінами експлуатації, та відповідно, підвищеною частотою виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Вищевказане свідчить про 

важливість запропонованих досліджень та обґрунтованість щодо вибору 

підходів до їх здійснення шляхом всебічного дослідження окремих компонент 

навколишнього середовища в межах території функціонування об’єктів 

малотоннажного виробництва. 

 

У другому розділі «Особливості процесу управління надзвичайними 

ситуаціями техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва малого та середнього бізнесу» вирішена друга наукова задача 

дослідження. В процесі її вирішення визначено характеристики процесу 

організаційних питань запобігання надзвичайних ситуацій в системі Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій та характеристики надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру і особливості управління ними на 

малотоннажному виробництві.  

Доведено, що ефективному процесу організаційних питань запобігання 

надзвичайних ситуацій в системі Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій заважає відсутність на сьогодні у сучасному національному 

законодавстві чітко визначених повноважень усіх суб’єктів моніторингу в 

системі цивільного захисту України. 

Відзначено, що процес управління надзвичайними ситуаціями на 

малотоннажному виробництві в Україні характеризується відсутністю дієвих 

методів попередження надзвичайних ситуацій і як наслідок існує потреба у 

єдиній системі моніторингу попередження надзвичайних ситуацій, яка б 

задовольняла вимогам Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

України. Її прикладний аспект потребує швидких, недорогих та інформативних 

підходів до попередження та ідентифікації надзвичайних ситуацій на 

малотоннажних виробництвах. 

 З вищезазначеного підсумовується, що рішенням першої та другої 

наукових задач дисертаційного дослідження стало визначення підходів до 
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розв’язання актуальної науково-практичної проблеми цивільного захисту, а 

саме - попередження надзвичайних ситуацій надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва за рахунок 

розробки та застосування інноваційних інженерно-технічних методів, які 

спираються на можливості ідентифікації водних розчинів. 

 

У третьому розділі «Інженерно-технічний метод попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах» вирішена третя 

наукова задача дослідження. В ході її вирішення розроблено математичну 

модель виявлення негативних факторів накопичення хімічних речовин в ґрунтах 

об’єктів малотоннажного виробництва, розглянуто керуючий алгоритм 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва та надано 

опис процедур цього методу. 

Визначено домінуючий наслідок для цього випадку поширення НС - qтер 

(поширення хімічно-небезпечних речовин понад ГДК за масштабами території 

об’єкту) та наслідки другого порядку пріоритетності - кількість жертв qж та 

кількість qпост – постраждалих, які формують групу граничних умов, а саме: 

 

, (1) 

де  – максимально допустима кількість постраждалих НС об’єктового 

рівня; fж та fпост- відповідні відображення процесу зростання наслідків другої 

групи пріоритетності. 

Третя група пріоритетності, яка формує граничні умови не жорсткого 

характеру, складається з qу.жит – кількості осіб з порушеними умовами 

життєдіяльності, qз.п– прямих збитків, qз.н– непрямих збитків, а саме: 

 

, (2) 

 

де ,  , , , ,  – граничні межі поширення наслідків 

НС; 

fжит, fз.п, fз.н - відображення процесу зростання наслідків третьої групи 

пріоритетності. 

Також визначено початкові умови формування поля математичної моделі 

(рис. 1) - наявність у поверхневому шарі ґрунту хімічно-небезпечних сполук ρнеб 

на рівні ГДК: 

 

, (3) 
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де x0, y0, z0 – початкові координати джерела забруднення; і – хімічно-

небезпечна сполука, яка досягла своєї межі ГДК
і
. 

qтер, який в подальшому визначає характер поширення НС та рівень 

поширення НС, є відображенням координат джерела небезпеки та 

електропровідності ґрунту в межах об’єму поширення небезпеки. 

За умови поширення небезпеки на об'єкті отримано додаткову граничну 

умову (4): 

 

,   (4) 

   

де  – глибина залягання водоносного горизонту в межах території 

поширення НС. 

 

 

 

 

Рис. 1. Поле 

формування 

математичної 

моделі, де Ω
НС

 – 

об’єм 

поширення НС 

техногенного 

характеру на 

об’єктах 

малотоннажного 

виробництва. 

 

 

Наведена гранична умова (3) обумовлює можливість застосування 

інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. 

Показано, що процеси поширення небезпеки в «об’ємі» НС слід 

доповнити рішенням окремих задач, а саме з дослідження стабільності 

мінерального складу водяного горизонту території об’єкту (φ1); з відбору проб 

ґрунту та підготовки водних витяжок (φ2); з вимірювання електропровідності 

проб ґрунту (φ3) 

Рішення окремої задачі з дослідження стабільності мінерального складу 

підземних вод проведено шляхом дослідження сезонних коливань складу 

природної підземної мінеральної води. Показано, що переважаюча концентрація 
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гідрокарбонатів визначає зміну сумарної концентрації іонів з екстремумами 

«влітку» і «взимку» (рис. 2). Тобто явних залежностей коливань складу води від 

сезону не спостерігається. 

Проаналізовано вибірки на можливість викиду з використанням критерію 

Граббса. Доведено, що квазівикид, тобто розрахункове значення критерію 

Граббса, яке більше 5 % -вого критичного значення і менше (або дорівнює) 

1 % -вого критичного значення табличних критеріїв Граббса, спостерігається 

тільки для мінімального значення гідрокарбонатів, тоді як інші результати 

визначення є частиною вибірки і не можуть бути відкинуті. 

 

 

Рис. 2. Сезонні 

коливання складу 

води. A - ∑ (Na
+ 

+ 

K
+
); B - Mg

2+
; C - 

Ca
2+

; D - Cl
-
; E - 

SO4
2-

; F - HCO3
-
;G - 

∑ йонів. 

 

 

Рішення окремої задачі з відбору проб ґрунту та приготування водної 

витяжки показано на прикладі чорноземів Лозівського району Харківської 

області. 

Рішення окремої задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунту 

полягає у визначенні електропровідності та коефіцієнта ідентифікації 

досліджуваних зразків ґрунту й у визначенні потенційних шляхів 

розповсюдження хімічно-небезпечних речовин в ґрунті. 

Доведено, що шукана математична модель складається із граничних (1, 2, 

4) і початкових (3) умов її існування (5): 

 

,  (5) 
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та системи аналітичних залежностей (6): 

 

  (6),  

 

де  – час добігання процесу поширення хімічно-небезпечної сполуки до 

min водоносного горизонту, що обмежує подальше застосування методу; Кі – 

константа швидкості процесу; Сі - концентрація хімічно-небезпечної сполуки в 

точці (x0, yo, z0); ni – порядок процесу; і - хімічно-небезпечна сполука, що 

розглядається; k коефіцієнт, що визначається властивостями ґрунту; h(x, y, t) - 

вільна поверхня води; g – прискорення вільного падіння; Н (х, у) – функція 

підстилаючої поверхні; Q(x, y, t) – відома інтенсивність джерела забруднення; 

C - концентрація домішок, яку шукають;  – параметр, який залежить від тиску 

рідини, властивостей ґрунта та прискорення вільного падіння;  – 

формалізований параметр розв’язання задачі (φ1) з визначення стабільності 

мінерального складу води, що міститься в елементі ґрунту зони поширення НС; 

 – формалізований параметр розв’язання задачі (φ2) з визначення з відбору 

проб ґрунту та підготовки водних витяжок;  – формалізований параметр 

розв’язання задачі (φ3) з вимірювання електропровідності водних проб ґрунту. 

Перша аналітична залежність описує процес трансформації хімічного 

складу води в елементах ґрунту від часу та концентрації хімічно-небезпечної 

сполуки в елементі ґрунту. Друга – встановлює залежність руху води в осередку 

поширення надзвичайної ситуації від часу початку аварії. Третя – визначає 

залежність розповсюдження хімічно-небезпечних домішок в елементах ґрунту 

зони поширення надзвичайної ситуації в залежності від часу та концентрації 

хімічно-небезпечної сполуки. Четверта дозволяє визначити відповідну 

електропровідність проб ґрунту в залежності від величини концентрації 

небезпечних домішок в елементі ґрунту зони поширення надзвичайної ситуації. 

Це забезпечує не переростання НС техногенного характеру на 

малотоннажному виробництві на місцевий рівень поширення небезпеки за 

наслідками першого та другого рівня пріоритетності. 

Надалі було розроблено керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах, який реалізує відповідну розроблену математичну модель та 

складається з чотирьох типів блоків, розташованих на чотирьох ієрархічних 

рівнях, зв’язаних прямими й зворотними логічними зв’язками чим 

забезпечується неперервний процес попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва (рис. 3). 



13 
 

На першому рівні (1) розташована множина блоків «Стан КП № 1… Ň», 

де КП – контрольний пункт, в якому здійснюється відбір проб ґрунту для 

подальшого аналізу. На другому рівні (2) розташовані блоки «Показники 

мінерального складу підземних вод № 1… Ḿ», «Показники відбору проб ґрунту 

№ 1… Ĺ», «Показники електропровідності проб ґрунту № 1... Ń». На третьому 

рівні (3) розташований блок «Виявлення потенційної небезпеки». На 

четвертому рівні (4) розташований блок «Розробка пропозицій з управління».  

За результатами вирішення третьої наукової задачі дослідження 

сформовано інженерно-технічний метод попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Застосування інженерно-технічного 

методу забезпечується виконанням наступних семи процедур: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтів; формалізація систематизованих даних 

щодо стану ґрунтів; розв’язання окремої задачі з дослідження стабільності 

мінерального складу підземних вод; розв’язання окремої задачі з відбору проб 

ґрунту та приготування водної витяжки; розв’язання окремої задачі з 

вимірювання електропровідності проб ґрунту; прийняття управляючого рішення 

щодо стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого рішення. 

 

Рис. 3. Схема 

керуючого 

алгоритма 

інженерно-

технічного 

методу 

попередження 

надзвичайної 

ситуації 

техногенного 

характеру на 

об’єктах 

малотоннажного 

виробництва 

шляхом 

ідентифікації 

хімічних 

речовин в 

ґрунтах.  
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У четвертому розділі «Інженерно-технічний метод попередження 

надзвичайної ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах» 

вирішена четверта наукова задача дослідження. В процесі її вирішення 

розроблено математичну модель виявлення негативних факторів потрапляння 

хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів малотоннажного 

виробництва, розглянуто керуючий алгоритм інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва та надано опис процедур цього методу. 

Розробка математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва, здійснена наступним чином, по-перше, 

сформовано граничні та початкові умови вирішення задачі, по-друге, розглянуті 

рішення окремих задач з вибору показника стану води на території потенційної 

зони НС (ξ1); з вибору міст відбору проб води в зоні НС (ξ2); з вимірювання 

електропровідності проб ґрунтової води (ξ3). 

Відмічено, що застосування інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

відповідає порушенню нерівності (4) та формуванню відповідної граничної 

умови застосування наведеного інженерно-технічного методу, а саме: 

 

,   (7) 

 

Показано, що граничні умови за наслідками другого порядку 

пріоритетності змінюються з врахуванням площ поширення небезпеки, а саме: 

 

, (8) 

 

де  – максимально допустима кількість постраждалих місцевого 

рівня НС. 

Третя група пріоритетності наслідків НС, яка формує граничні умови не 

жорсткого характеру, складається з рівнянь (9): 

 

, (9) 

 

де , ,  – граничні межі поширення наслідків НС регіонального 

рівня.  
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Відзначено, що початковою умовою формування поля математичної 

моделі є наявність в ґрунтових водах хімічних речовин  на рівні ГДК: 

 

,  (10) 

 

де  - початкові координати точки входу хімічно-небезпечної суміші в 

ґрунтові води. 

Доведено, що принциповими співвідношеннями для формування 

фізичного поля існування математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва є рівняння розповсюдження хімічно-небезпечних 

речовин з поверхневим стоком; система рівнянь, що описує поверхневий стік; 

рівняння руху вологи в зоні аерації з урахуванням інфільтрації; рівняння 

переносу хімічно-небезпечних речовин в зоні аерації з урахуванням процесів 

інфільтрації атмосферних опадів; рівняння руху ґрунтових вод; рівняння 

поширення забруднюючих речовин в ґрунтових водах; рівняння Сен-Венана, що 

описують рух води поверхнею ґрунту; рівняння волого переносу; рівняння 

конвективної дифузії хімічно-небезпечних речовин з урахуванням кінетики 

сорбції; рівняння, що описують ентальпію процесу витоку хімічно-небезпечної 

речовини. 

Зазначено, що рівняння поширення небезпеки НС слід доповнити 

варіаційною комбінацією рішень окремих задач ξ1, ξ2, ξ3. 

Рішення окремої задачі з вибору показника стану води на території 

потенційної зони НС ξ1 отримується шляхом дослідження якості природних 

джерел Харківської області (Україна) за умови наявності різнопланових водних 

об’єктів (точкових та в потоці). На першому етапі роботи проводили 

дослідження природних водних об‘єктів Харківської області за показником 

мінералізації (яка корелює з електропровідністю) (табл. 1), Отримано, що 

найбільш високе значення мінералізації має зразок води з Борівського району 

(Зразок 1, табл. 1).  

 

Таблиця 1. 

Значення мінералізації зразків природної води Харківської області 

(Україна), г/л. 

Параметр Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 

XMean, 2,383 0,804 0,826 0,566 0,003 

Sr, % 0,24 0,07 0,07 0,10 9,14 

 

Тому другий етап роботи передбачав більш детальне вивчення водних 

об’єктів Борівського району (рис. 4, табл. 2). 

Відзначено, що вода з Т.1, Т.4 – Т6 за вказаним показником  не є 

фізіологічно повноцінною, та не відповідає вимогам щодо якості питної води, 

які регламентуються нормативами. 
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Рис. 4. Міста відбору 

зразків води в 

Борівському районі. 

Т1 –Т3 – поверхневі 

води, Т4 –Т6 - 

підземні води. 

 

 

 

Рішення          

окремої задачі з 

вибору місць відбору 

проб води в зоні НС 

ξ2 здійснено шляхом 

дослідження водних 

об’єктів, що мають 

значні розміри та 

знаходяться або в 

потоці або у вигляді 

водойми.  

 

 

 

Таблиця 2. 

Значення мінералізації зразків природної води Борівського району 

Харківської області (Україна), г/л. 

Параметр Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 

XMean, 2,383 0,555 0,581 1,667 1,817 1,640 

Sr, %  0,24 0,65 0,20 0,35 0,32 0,61 

 

Для детального дослідження змін якості води р. Уди за показником 

мінералізації було обрано низку населених пунктів (рис. 5). Останні були обрані 

таким чином, щоб дослідити зміни якості води р. Уди в межах її проходження в 

Харківській області. Отримано залежності змін якості води р. Уди за 

параметром мінералізації при проходженні різних населених пунктів (рис. 5) та 

доведено, що основний вплив на якість води зумовлений природними 

чинниками. 

Надалі проведено тимчасово-просторове дослідження якості води  

Червонооскільського водосховища.   

На першому етапі показано, що значних змін мінералізації водосховища 

в залежності від віддаленості досліджуваних точок від берега не 

спостерігається. 
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На другому 

етапі проведено дос-

лідження якості води 

Червонооскільського 

водосховища за 

показником мінера-

лізації в період з 

січня 2016 року по 

травень 2016 року 

вздовж обраної 

ділянки.  

Отримано, що 

на мінералізацію 

води водосховища 

чинять вплив чин-

ники антропогенного 

походження. 

Рішення 

окремої задачі з 

вимірювання елек-

тропровідності проб 

ґрунтових вод ξ3 

здійснено шляхом 

дослідження елек-

тропровідності для  

п’яти водойм 

м. Харкова та для 

водних об'єктів, що 

знаходяться в рекре-

аційній зоні поблизу 

м. Харкова. Показа-

но, що водні об'єкти, 

розташовані в межах 

міста знаходяться 

під постійним 

антропогенним 

навантаженням. 

Сукупність 

факторів, що 

здійснюють цей 

негативний вплив, 

варіюється в 

кожному окремому  

Рис. 5. Залежність мінералізації води р. Уди, відібраної в 

низці створів (Золочів, Пересічне, Бабаї, Стара 

Покровка, Есхар) від часу відбору проб. 

 

Рис. 6. Результати досліджень якості проб води 

Червонооскільського водосховища в обраних точках в 

січні, лютому, квітні та травні 2016 р. в т.т. (1 – 6) 
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випадку. 

З урахуванням вище викладеного шукана математична модель складається 

із граничних (7, 8, 9) та початкових (10) умов її існування: 
 

 (11) 

 

та системи аналітичних залежностей (12) : 
 

 (12) 

 

де μ
**

 – коефіцієнт водовіддачі (нестача насичення); Кx, Ky, Kz – 

коефіцієнти фільтрації в напрямку осей x, y, z відповідно; H(x, y, z, t) – 

гідравлічний напір; G(x, y, z, t) – відома інтенсивність поповнення (відйому) 

ґрунтових вод; C – концентрація хімічно-небезпечної речовини, яку шукають (в 

розчині); Dij – коефіцієнт гідродинамічної дисперсії;  – швидкість руху 

ґрунтових вод в напрямку осей x, y, z відповідно; Q (x, y, z, t) – відома 

інтенсивність джерел забруднення;  – об’ємний влаговміст ґрунту;  – 

концентрація хімічно-небезпечної речовини в адсорбованому стані; t – час;  – 

щільність твердої фази ґрунту;  – тензор гідродинамічної дисперсії;  – вектор 

швидкості руху вологи в ґрунті;  – граничні межі поширення наслідків НС 

до місцевого рівня;  – формалізований параметр розв’язання задачі (ξ1) з 

вибору показника стану води на території потенційної зони НС; – 

формалізований параметр розв’язання задачі (ξ2) з вибору місць відбору проб 

води в зоні НС; – формалізований параметр розв’язання задачі (ξ3) з 

вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод;  – коефіцієнт розподілу 

між хімічно-небезпечною речовиною в рідкій та твердій фазі; β – швидкість 

сорбції. 
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Відповідно, математична модель виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва являє собою систему з чотирьох аналітичних 

залежностей. Перша аналітична залежність описує процес руху ґрунтових вод в 

зоні поширення НС в залежності від гідравлічного напору та коефіцієнту 

водовіддачі. Друга – встановлює залежність процесу поширення хімічно-

небезпечних речовин в ґрунтових водах від коефіцієнту гідродинамічної 

дисперсії та швидкості ґрунтових вод. Третя – визначає залежність конвективної 

дифузії хімічно-небезпечних речовин з урахуванням кінетики сорбції. 

Четверта – дозволяє визначити відповідність електропровідності ґрунтових вод 

в залежності від величини концентрації небезпечних домішок в елементі 

ґрунтових вод зони поблизу об’єкту малотоннажного виробництва.  

Вищевказане забезпечує не переростання НС техногенного характеру на 

об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин 

в ґрунтових водах, на регіональний рівень поширення небезпеки за наслідками 

першого та другого рівня пріоритетності. Надалі в роботі розроблено керуючий 

алгоритм інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах (рис. 7), який реалізує 

відповідну розроблену математичну модель та складається з чотирьох типів 

блоків, розташованих на чотирьох ієрархічних рівнях, що пов’язані прямими 

 

Рис. 7. Схема 

керуючого 

алгоритму 

інженерно-

технічного 

методу 

попередження 

надзвичайної 

ситуації 

техногенного 

характеру на 

об’єктах 

малотоннажного 

виробництва 

шляхом 

ідентифікації 

хімічних 

речовин в 

ґрунтових водах. 
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й зворотними логічними зв’язками чим забезпечується неперервний процес 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва. 

За результатами вирішення четвертої наукової задачі дослідження 

сформовано інженерно-технічний метод попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах . Застосування інженерно-

технічного методу забезпечується виконанням наступних семи процедур: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; формалізація 

систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення окремої задачі з 

вибору показника стану води на території потенційної зони НС; рішення 

окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні НС; рішення окремої 

задачі з вимірювання електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття 

управляючого рішення щодо стану ґрунтових вод; контроль виконання 

прийнятого рішення. 

 

У п’ятому розділі «Перевірка достовірності розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації водних розчинів» вирішена п’ята наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення розроблено лабораторні експериментальні 

установки ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах та 

перевірено достовірність розроблених математичних моделей та інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації 

хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах. 

Для перевірки дієздатності запропонованого інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах 

було створено лабораторну експериментальну установку для ідентифікації 

небезпечних речовин в ґрунтах, за допомогою якої можливо визначати 

коефіцієнт ідентифікації (КId) водних розчинів, зокрема, водних витяжок 

ґрунтів, різної мінералізації у відповідності до сучасних способів ідентифікації. 

Блок-схема експериментальної лабораторної установки для ідентифікації 

небезпечних речовин в ґрунтах наведена на рис. 8 (де 1 – перемішувач; 2 – 

дозатор; 3 – ємність з розчином; 4 – сенсор з платиновим або графітовим 

покриттям; 5 – обчислювальний блок). Лабораторна експериментальна 

установка працює наступним чином (рис. 8). В ємності з розчином 3 

розташований перемішувач 1. В ємність за допомогою дозатора 2 додаються 

порції іншого розчину постійного чи перемінного об’єму. З використанням 

сенсора 4 вимірюється електропровідність, виміряне після кожного додавання 

порції розчину значення електропровідності поступає на обчислювальний блок 5, 

за допомогою якого обчислюється значення коефіцієнту ідентифікації КІd 

досліджуваного розчину. 
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Рис. 8. Блок-схема 

експериментальної 

лабораторної установки для 

ідентифікації небезпечних 

речовин в ґрунтах. 

 

 

 

 

Розроблена лабораторна експериментальна установка для ідентифікації 

небезпечних речовин в ґрунтах дозволяє забезпечити реалізацію сучасних 

способів ідентифікації водних розчинів різної мінералізації шляхом отримання 

нової характеристики – коефіцієнта ідентифікації та збільшити ефективність 

досліджень шляхом підвищення точності та зниження вартості за рахунок 

використання сенсора з платиновим або графітовим покриттям та дозатора. 

Для перевірки дієздатності запропонованого інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах було створено лабораторну експериментальну автоматизовану 

установку для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових водах, за 

допомогою якої можливо прискорено визначати коефіцієнт ідентифікації (КId) 

водних розчинів різної мінералізації у відповідності до сучасних способів 

ідентифікації 

На рис. 9 представлена блок-схема лабораторної експериментальної 

автоматизованої установки для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтових 

водах (де 1 – сенсор, що включає електроди з платиновим або графітовим 

покриттям; 2 – зчитувальний пристрій, 3 – перемішувач; 4 - первинна ємність з 

розчином; 5 - вторинна ємність з розчином; 6 – електричний насос-дозатор з 

індикацією; 7 – магістраль, 8 – блок управління; 9 – обчислювальний блок). 

Електричний насос-дозатор з індикацією фактично представляє собою 

відцентрований насос з лічильником рідини. Блок-схема електричного насоса-

дозатора з індикацією зображена на рис. 10 (де 1 – лічильник рідини, а - табло з 

індикацією, b – регулятор подачі рідини, с – кнопка «пуск/стоп», 2 – 

відцентрований насос, 3 – магістраль). 

Лабораторна експериментальна автоматизована установка працює 

наступним чином. Сенсор, що включає електроди з платиновим або графітовим 

покриттям 1, надсилає виміряний сигнал з первинної ємності з розчином 4 до 

зчитувального пристрою 2, з якого інформація потрапляє до обчислювального 

блоку 9. Надалі оператор вмикає електричний насос-дозатор з індикацією 6,  
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Рис. 9. Блок-схема лабораторної 

експериментальної автоматизованої 

установки для ідентифікації небезпечних 

речовин в ґрунтових водах. 

Рис. 10. Електричний насос-

дозатор з індикацією.  

 

 

розташований на магістралі 7, і з вторинної ємності з розчином 5 через 

магістраль 7 з електричним насосом-дозатором з індикацією 6 потрапляє 

необхідна порція рідини до первинної ємності з розчином 4. Електричний насос-

дозатор з індикацією 6 передає сигнал блоку управління 8 що ввімкнення 

перемішувача 3. Після цього блок управління 8 визначає необхідний момент 

вмикання, вид та тривалість перемішування. Надалі з блоку управління 8 

надходить відповідний сигнал на перемішувач 3. В подальшому знов 

повторюється процедура реєстрації сигналу сенсором, що включає електроди з 

платиновим або графітовим покриттям 1 з подальшим направленням даних на 

обчислювальний блок 9 через зчитувальний пристрій 2.  

Розроблена лабораторна експериментальна автоматизована установка для 

визначення коефіцієнта ідентифікації водних розчинів дозволяє проводити 

широкий спектр досліджень з ідентифікації розчинів та забезпечити реалізацію 

сучасних способів ідентифікації водних розчинів різного аніоно-катіонного 

складу в сфері цивільного захисту та збільшити ефективність досліджень 

шляхом скорочення часу та працевитрат, підвищення точності та зниження 

вартості дослідження. 

Для перевірки достовірності запропонованих математичних моделей 

проведено ряд експериментальних досліджень. Результати досліджень 

потенційного джерела виникнення НС наведено на рис. 11 - 14.  

Отримано, що практично всі значення електропровідності водних витяжок 

ґрунтових проб потенційного джерела виникнення НС перевищують значення 

електропровідності в реперних точках, що вказує на перевищення вмісту 

хімічно-небезпечних речовин в ґрунтах поблизу від потенційного джерела 

виникнення НС порівняно з фоновими значеннями. Спостерігається подальша 

міграція хімічно-небезпечних речовин переважно в східному напрямку. 
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Рис. 11. Значення 

електропровідності 

досліджуваних 

зразків ґрунту в 

північному 

напрямку від 

потенційного 

джерела 

виникнення НС та 

відібраних в точках 

на відстані 1, 2, 3 м 

від нього й у 

реперних точках 

«ліс», «поле». 

 

Рис. 12. Значення 

електропровідності 

досліджуваних 

зразків ґрунту в, 

західному 

напрямку від 

потенційного 

джерела 

виникнення НС та 

відібраних в точках 

на відстані 1, 2, 3 м 

від нього й у 

реперних точках 

«ліс», «поле». 

 

Рис. 13. Значення 

електропровідності 

досліджуваних зразків 

ґрунту в південному 

напрямку від 

потенційного джерела 

виникнення НС та 

відібраних в точках на 

відстані 1, 2, 3 м від 

нього й у реперних 

точках «ліс», «поле». 
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Рис. 14. Значення 

електропровідності 

досліджуваних зразків 

ґрунту східному 

напрямку від 

потенційного джерела 

виникнення НС та 

відібраних в точках на 

відстані 1, 2, 3 м від 

нього й у реперних 

точках «ліс», «поле». 

 

 

Отримані залежності коефіцієнтів ідентифікації водних витяжок ґрунтів, 

відібраних навесні на відстані 1 м від потенційного джерела виникнення НС в 

різних напрямках наведено на рис. 15 (де 1 – для проби, відібраної в східному 

напрямку, 2 – для проби, відібраної в західному напрямку, 3 – для проби, 

відібраної в південному напрямку, 4 – для проби, відібраної в північному 

напрямку, 5 - для проби, відібраної в лісопосадці («ліс»)).  

 

 

Рис. 15.  

Залежність 

оберненої 

електропровідності 

від ступеня 

розведення водних 

витяжок 

досліджуваних 

ґрунтів.  

 

 

Відсутня 

паралельність 

жодних прямих, 

відповідно в усіх 

випадках 

коефіцієнт 

ідентифікації   

варіюється для всіх досліджуваних зразків, що вказує на відмінний якісний та 

кількісний склад хімічно-небезпечних речовин в усіх пробах ґрунту, відібраних 

в різних напрямках та невідповідність його природному (фоновому) вмісту 

речовин в ґрунті. 
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Доведено, що в ґрунти потрапляє різнорідна суміш хімічно-небезпечних 

речовин з території потенційного джерела виникнення НС. Значний розбіг 

значень електропровідностей може вказувати на виток хімічно-небезпечних 

речовин. Коефіцієнти ідентифікації (рис. 15) коливаються в діапазоні (2 - 8), що 

вказує на значний розбіг концентрацій та якісного складу хімічно-небезпечних 

речовин в досліджуваних водних витяжка.  

Оцінено ефективність використання інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтах. Переваги технічного рішення роботи у порівнянні з кращими 

аналогами-конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-

економічними показниками представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 3. 

Схема переваг технічного рішення роботи лабораторної 

експериментальної установки у порівнянні з кращими аналогами-конкурентами 

(закордонними та вітчизняними) за техніко-економічними показниками. 

№ 

п/п 

Техніко-економічні 

показники 

Технічне 

рішення роботи 

Вітчизняний 

аналог 

Закордонний 

аналог 

1. 
Похибка 

визначення 
Менше 5% 

Аналог 

відсутній 

Аналог 

відсутній 

2. 

Вартість 

одиничного 

визначення 

135 грн. 

Аналог 

відсутній, 

відомі 

методи – 

5200 грн. 

Аналог 

відсутній, 

відомі 

методи – 

 5200 грн. 

3. Час дослідження 1 год 1 доба 1 год – 1 доба 

 

Отримано, що результати всіх натурних експериментальних досліджень 

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Економічна ефективність 

використання інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах доведена аналітично, і на 

сьогодні може сягати близько 9,4 млн. грн протягом року. 

Перевірку достовірності запропонованої моделі виявлення негативних  

факторів потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва й інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 
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виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

проведено на окремих зразках. Постійна при змінній х в рівнянні лінійної 

регресії (табл. 4) є коефіцієнтом ідентифікації KId.  

Таблиця 4. 

Результати визначення коефіцієнта ідентифікації мінерального складу вод 

Країна 

виробника 
Назва води 

Рівняння залежності 

оберненої 

електропровідності 

від різного ступеню 

розведення вод (l=3) 

Sr(Kid), 

% 
R

2
 

Мінерал

ізація 

(TDS), 

мг/л 

Електропр

овідність 

мкСм/см 

(l=3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Республіка 

Білорусь 
Darida y = 0,180 x + 0,026 0,144 1 

2800-

4100 
4840 

Словенія Вaldovska y = 0,346 x + 0,081 0,218 1 1444 2350 

Німеччина Selters y = 0,472 x + 0,065 0,109 1 1,56 1857 

Словаччина Miticka y = 0,575 x + 0,114 0,115 1 1574 1452 

Данія 
Danskvand 

Apollinaris 
y = 0,847 x + 0,123 0,158 1 - 1030 

Німеччина 
Märkisch 

Kristall 
y = 1,004 x + 0,114 2,000 0,9969 629 896 

Німеччина 
Rosbacher 

naturell 
y = 0,992 x + 0,155 0,195 1 - 874 

Хорватія Jana y = 1,799x + 0,272 0,500 0,9998 487 482 

Італія 
San 

Benedetto 
y = 2,155 x + 0,253 0,717 0,9995 272 415 

Іспанія Monte pinos y = 2,366 x + 0,214 0,572 0,9997 - 386 

Англія 
Brecon 

carreg 
y = 2,606x + 0,246 0,538 0,9997 210 348 

Італія 
Rocchetta 

BrioBlu 
y = 3,059 x + 0,265 1,260 0,9987 - 301 

Австрія 
Christinen 

Carat 
y = 3,134 x + 0,348 0,258 0,9999 - 288 

Єгипет Dasani y = 3,332 x + 0,295 0,317 0,9999 170 278 

Арабські 

Емірати 
Al marwa y = 3,841 x + 0,492 0,589 0,9997 100-160 230 

Туреччина Süral y = 5,594 x + 0,672 0,391 0,9999 - 158 

Узбекистан Sayhun y = 11,633 x + 1,636 0,592 0,9997 881 75 

Японія Jin Jiang y = 45,256 x + 187,7 3,850 0,9934 - 4,3 
 

Як видно з представлених даних, навіть при близьких значеннях 

електропровідності різні води мають коефіцієнти ідентифікації, що значимо 

відрізняються (Sr не перевищує 5%). Відповідно, за допомогою розробленого 

інженерно-технічного методу проаналізовано ряд природних вод, для них 

отримані коефіцієнти ідентифікації як індивідуальні характеристики кожної 

води.  
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Додатковим елементом перевірки достовірності в роботі виступало 

визначення невизначеності досліджуваних розчинів. Як видно з табл. 5, 

максимальне значення відносної розширеної невизначеності не перевищує 4 % в 

усьому діапазоні виміряних значень. 

Таблиця 5.  

Результати розрахунку невиключеної систематичної похибки ’i, 

стандартних невизначеностей за типом В uBi`,, сумарних стандартних 

невизначеностей uci`, розширеної невизначеності Ui` та відносних розширених 

невизначеностей Wi`. 

№ зразків `
`i  `Biu  `ciu  `iU  Wi`, % 

1 2 3 4 5 6 

1 0,291 0,168 0,228 0,455 3,13 

2 0,898 0,518 0,745 1,489 3,32 

3 1,506 0,870 0,950 1,900 2,52 

4 3,152 1,820 1,887 3,774 2,40 

5 4,652 2,686 2,751 5,502 2,37 

6 5,635 3,253 4,762 9,524 3,38 

7 5,570 3,216 3,333 6,665 2,39 

8 5,567 3,214 4,167 8,334 2,99 

9 5,965 3,444 3,559 7,118 2,39 

10 6,242 3,604 3,799 7,598 2,44 

11 6,257 3,612 3,772 7,544 2,41 

12 6,527 3,768 3,809 7,618 2,33 

13 6,920 3,995 4,025 8,051 2,33 

14 7,563 4,367 4,392 8,785 2,32 

15 7,630 4,405 4,557 9,113 2,39 

16 7,762 4,481 4,497 8,994 2,32 

17 8,262 4,770 5,077 10,154 2,46 

18 8,857 5,113 5,279 10,559 2,38 

19 9,568 5,524 5,605 11,210 2,34 

20 11,638 6,719 6,847 13,694 2,35 

21 13,075 7,549 7,978 15,957 2,44 

22 13,590 7,846 8,068 16,137 2,38 

23 14,800 8,545 8,693 17,387 2,35 

24 17,795 10,274 10,371 20,742 2,33 

25 18,782 10,844 10,895 21,790 2,32 

26 20,772 11,993 12,495 24,990 2,41 

27 28,645 16,538 16,948 33,895 2,37 

28 32,822 18,950 19,030 38,060 2,32 

29 36,033 20,804 21,245 42,490 2,36 

30 36,925 21,319 21,345 42,689 2,31 

31 46,450 26,818 27,738 55,476 2,39 

32 65,478 37,804 38,718 77,436 2,37 

33 97,275 56,162 57,630 115,260 2,37 

34 107,192 61,887 62,296 124,592 2,33 

35 156,467 90,336 91,671 183,342 2,34 
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З запропонованого варіанту розрахунку видно, що на величину 

стандартної сумарної невизначеності впливають обидві невизначеності – за 

типом А та за типом В. 

Враховуючи, що визначення коефіцієнта ідентифікації не потребує 

застосування будь-якого вимірювального обладнання, і, відповідно, відсутні 

додаткові похибки, пов’язані з його застосуванням, а сам КId є розрахунковою 

величиною, отриманою за результатами вимірювання електропровідності, 

можна розраховані значення відносної розширеної невизначеності присвоїти й 

безпосередньо самому коефіцієнту ідентифікації. Тобто, запропонований 

інженерно-технічний метод характеризується відносною розширеною 

невизначеністю, що не перевищує 4%. 

Оцінено ефективність використання інженерно-технічного методу 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. 

Переваги технічного рішення роботи у порівнянні з кращими аналогами-

конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-економічними 

показниками представлені в табл. 6. 

 

Таблиця 6.  

Схема переваг технічного рішення роботи лабораторної 

експериментальної автоматизованої установки у порівнянні з кращими 

аналогами-конкурентами (закордонними та вітчизняними) за техніко-

економічними показниками. 

№ 

п/п 

Техніко-економічні 

показники 

Технічне 

рішення роботи 

Вітчизняний 

аналог 

Закордонний 

аналог 

1. Похибка визначення Менше 5% Менше 5% 
Аналог 

відсутній 

2. 
Вартість одиничного 

визначення 
72 грн. 136 грн. 

Аналог 

відсутній, 

відомі методи – 

5200 грн. 

3. Час дослідження 0,5 год 1 год 1 год – 1 доба 

 

Отримано, що результати всіх натурних експериментальних досліджень 

співпадають з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, 

розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі, а також достовірність 

інженерно-технічного методу попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах. Економічна ефективність 

використання інженерно-технічного методу попередження надзвичайної 
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ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах доведена аналітично, 

і на сьогодні може сягати близько 9,4 млн. грн протягом року. 

У шостому розділі «Варіанти впровадження розроблених математичних 

моделей та інженерно-технічних методів» вирішена шоста наукова задача 

дослідження. В ході її вирішення запропоновано варіанти впровадження 

математичних моделей та інженерно-технічних методів попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації водних розчинів. 

Впровадження розробленої математичної моделі та інженерно-технічного 

методу попередження НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах показано на 

прикладі експериментального дослідження потенційного джерела НС навесні, 

влітку та восени (рис.16, 17, 18, 19).  

 

 

Підтверджено постійне надходження хімічно-небезпечних речовин з 

потенційного джерела НС в прилеглі ґрунти.  

Впровадження розробленої математичної моделі та інженерно-технічного 

методу попередження НС техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтових водах 

показано шляхом дослідження впливу потенційного джерела НС на водні 

об’єкти (рис. 20, 21). 

Рис. 16. Значення 

електропровідності 

водних витяжок 

ґрунтів у весняний 

період 
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Рис. 17. 

Значення 

електропро-

відності водних 

витяжок ґрунтів 

у літній період 

 

 

Рис. 18. 

Значення 

електропро-

відності водних 

витяжок ґрунтів 

у осінній період 
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Показа-

на варіабель-

ність кількіс-

ного та 

якісного 

складу хімічно-

небезпечних 

речовин в 

досліджува-

них водах, 

визначено 

можливі 

напрямки 

розповсюд-

ження НС 

техногенного 

характеру від 

потенційного 

джерела НС та 

підтверджена 

необхідність 

подальшої діяльності працівників ДСНС України щодо попередження НС. 

 

 Запропоновані інженерно-технічні методи попередження надзвичайної 

ситуації техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва  

Рис. 19. Узагальнений вид залежностей коефіцієнтів 

ідентифікації досліджуваних зразків від пори року та від 

напрямку відбору проб. 

Рис. 

20. Динаміка значень мінералізації (мг/л) досліджуваних проб води протягом січня 

– листопада 2019 р.  
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 Рис. 21. 

Динаміка 

значень 

коефіцієнтів 

ідентифі-

кації 

досліджу-

ваних проб 

води 

протягом 

зими - осені 

2019 р. 

 

 

шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових водах 

пропонується використовувати у всіх підрозділах Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в 

інтересах попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та 

оптимізації профілактики їх виникнення на місцях. 

 

ВИСНОВКИ 

В роботі вирішена важлива наукова проблема у сфері цивільного захисту, 

а саме – розроблено нові інженерно-технічні методи попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та ґрунтових 

водах в інтересах недопущення їх розповсюдження та переростання на більш 

значні рівні поширення.  

В результаті дисертаційного дослідження отримані наступні наукові 

результати:  

1. Проаналізовано сучасний стан попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру на об`єктах малотоннажного виробництва, який 

показує, що попередження цих надзвичайних ситуацій включає як 

широкопрофільний інформаційно-технічний підхід, так і вирішення окремих 

вузькопрофільних задач. На сьогоднішній день в світі відсутні єдині підходи з 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об`єктах 

малотоннажного виробництва, що вказує на необхідність розробки 

інноваційних інженерно-технічних методів попередження цих надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з аналізом окремих компонент навколишнього середовища 

в межах території функціонування даних об’єктів. 

Тому метою даної роботи є розробка нових інженерно-технічних методів 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах 

та ґрунтових водах. 
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2. Особливості процесу управління надзвичайними ситуаціями 

техногенного характеру на об`єктах малотоннажного виробництва малого та 

середнього бізнесу визначаються відсутністю законодавчих чітко визначених 

повноважень всіх суб’єктів моніторингу в системі цивільного захисту України. 

В той же час цей процес управління потребує швидких, недорогих та 

інформативних підходів до попередження та ідентифікації надзвичайних 

ситуацій на малотоннажних виробництвах. 

3. На основі математичної моделі виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного виробництва 

розроблено інженерно-технічний метод попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва шляхом 

ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах. Він призначений для попередження 

надзвичайної ситуації техногенного характеру та дозволяє скоротити кількість 

наслідків цієї надзвичайної ситуації першого та другого рівнів пріоритетності і 

не допустити переростання останньої на місцевий рівень поширення небезпеки. 

Його використання передбачає виконання семи процедур, а саме: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтів; формалізація систематизованих даних 

щодо стану ґрунтів; розв’язання окремої задачі з дослідження стабільності 

мінерального складу підземних вод; розв’язання окремої задачі з відбору проб 

ґрунту та приготування водної витяжки; розв’язання окремої задачі з 

вимірювання електропровідності проб ґрунту; прийняття управляючого рішення 

щодо стану ґрунтів; контроль виконання прийнятого рішення.. 

4. На основі математичної моделі виявлення негативних факторів 

потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва розроблено інженерно-технічний метод 

попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру на об’єктах 

малотоннажного виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в 

ґрунтових водах. Він призначений для попередження надзвичайної ситуації 

техногенного характеру та дозволяє скоротити кількість наслідків цієї 

надзвичайної ситуації першого та другого рівнів пріоритетності і не допустити 

переростання останньої на регіональний рівень поширення небезпеки. Його 

використання передбачає виконання семи процедур, а саме: збір і 

систематизація даних щодо стану ґрунтових вод; формалізація 

систематизованих даних щодо стану ґрунтових вод; рішення окремої задачі з 

вибору показника стану води на території потенційної зони надзвичайної 

ситуації; рішення окремої задачі з вибору місць відбору проб води в зоні 

надзвичайної ситуації; рішення окремої задачі з вимірювання 

електропровідності проб ґрунтових вод; прийняття управляючого рішення щодо 

стану ґрунтових вод; контроль виконання прийнятого рішення. 

5. Створено дві лабораторні установки для перевірки розроблених 

математичних моделей та інженерно-технічних методів. Перша - лабораторна 

експериментальна установка для ідентифікації небезпечних речовин в ґрунтах, 

друга - експериментальна автоматизована установка для ідентифікації 

небезпечних речовин в ґрунтових водах. Результати всіх натурних 
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експериментів, виконаних на цих експериментальних лабораторних установках, 

співпадають з результатами імітаційних досліджень, укладаються в довірчі 

інтервали, розраховані з вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що 

підтверджує достовірність розроблених математичних моделей та інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. 

6. Запропоновано варіанти впровадження математичних моделей та 

інженерно-технічних методів на окремих об'єктах малотоннажного 

виробництва, які пропонується використовувати у всіх підрозділах ДСНС 

України місцевого та регіонального рівнів підпорядкування в інтересах 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру та оптимізації 

профілактики їх виникнення на місцях. 
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ситуацій. 

20. Лобойченко В.М. Формування окремих задач математичної моделі 

інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій унаслідок 

аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних об’єктів. 

Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура. 2019. Т. 

6, № 152. С. 224-232. (Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus та Ulrich's 

Periodicals Directory) 

21. Лобойченко В.М. Розробка процедури ідентифікації факторів 

небезпеки на об’єктах малотонажного хімічного виробництва. Проблеми 

надзвичайних ситуацій. 2019. № 2(30). С.176-186. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз 

Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Research Bib, Google Scholar). 
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22. Лобойченко В.М. Закономірності зміни мінералізації водних 

витяжок розораних ґрунтів Лозівського району Харківської області. Вісник 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2015. № 12. С 

67-76. (Стаття у науковому фаховому виданні України, включеному до 

міжнародної наукометричної бази Ulrich's Periodicals Directory). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

23. Лобойченко В.М. Идентификация природных вод со стабильным 

анионно-катионным составом. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 

2017. Випуск 5/2017 (106). С. 95-100. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 

24. Лобойченко В.М. Экспресс-идентификация природной воды со 

стабильным солевым составом. Екологічна безпека та природокористування. 

2017. № 3–4 (24). С. 67-73. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

25. Лобойченко В.М., Васюков А.Е. Оценка сезонных колебаний 

минерального состава воды «Березовская» санатория «Берминводы». Екологічна 

безпека. 2017. № 2/2017 (24) С. 83-89. (Стаття у науковому фаховому виданні 

України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, проведено розрахунки та сформульовано висновки. 

26. Лобойченко В.М., Жук В.Н. Оценка гидроэкологического 

состояния городских водоемов на примере Алексеевского пруда города 

Харькова. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2017. Вип. 4/2017 

(105). С. 74-81. (Стаття у науковому фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, реалізовано задачу з вибору місць відбору проб води в 

зоні надзвичайної ситуації, здійснено аналіз їх електропровідності, 

сформульовано висновки. 

27. Лобойченко В.М., Райденко С. О. Моніторинг якості води р. Уди в 

Харківській області за показником мінералізації як складова її екологічної 

безпеки. Екологічна безпека. 2015. № 2(20). С. 19-25. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

Особисто здобувачем виконано постановку задачі, аналіз останніх 

досліджень і публікацій, реалізовано задачу з вибору місць відбору проб води в 

зоні надзвичайної ситуації, здійснено аналіз їх мінералізації та сформульовано 

висновки. 

28. Лобойченко В.М. Экспресс-оценка качества воды реки Мерефа и 

подземной воды «Березовская». Восточно-Европейский журнал передовых 

технологий. Экология. 2012. Т. 6, № 10 (60). С. 7-9. (Стаття у науковому 

фаховому виданні України) 

 

Патенти 

29. Патент на винахід № 120000 Україна. МПК (2019.01) G 01 N 27/00, 

G 01 N 15/00. Пристрій для визначення коефіцієнта ідентифікації водних 
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розчинів / В.М. Лобойченко, О.Є. Васюков, В.А. Андронов; заявник та 

патентовласник Національний університет цивільного захисту України; заявка 

№ a 201708183; заявл. 07.08.2015; опубл. 10.09.2019, Бюл. № 17. 

Особисто здобувачем запропоновано ідею пристрою та формулу 

патенту, виконано розробку принципової схеми пристрою  

30. Патент на винахід № 103096 Україна. МПК (2013.01) G 01 N 27/00, 

G 01 N 15/00, G 01 N 33/18(2006.01). Спосіб ідентифікації водного розчину 

середньої та високої мінералізації / О.Є. Васюков, В.А. Андронов, 

В.М. Лобойченко, А.В. Дрозд, С.Ю. Шекера; заявник та патентовласник 

Національний університет цивільного захисту України; заявка № а 201200566; 

заявл. 18.01.2012; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. 

Особисто здобувачем виконано розробку методики ідентифікації водного 

розчину середньої та високої мінералізації, запропоновано формулу патенту. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:  

31. Лобойченко В.М. Вирішення окремої задачі з ідентифікації 

небезпеки в рамках формування інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій. Dynamics of the development of world science. Abstracts 

of the 5th International scientific and practical conference (January 22-24, 2020). 

Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. P. 679-683. (Форма участі – заочна). 

32. Лобойченко В.М. Розробка математичної моделі інженерно-

технічного методу комплексної оцінки та контролю наявності речовин 

техногенного забруднення. Сучасні напрями розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій та засобів управління. Тези доповідей десятої 

міжнародної науково-технічної конференції. 9-10 квітня 2020 року. Том 2: секції 

3, 4. Баку – Харків – Жиліна, 2020. С. 85. (Форма участі – заочна). 

33. Лобойченко В.М., Стрілець В.М. Розробка алгоритму ідентифікації 

передумов поширення надзвичайних ситуацій унаслідок накопичення 

шкідливих речовин на хімічних об’єктах. Теорія і практика гасіння пожеж та 

ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали ХІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 

2020. С. 42-45. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми та розроблено 

алгоритм ідентифікації передумов поширення надзвичайних ситуацій. 

34. Лобойченко В.М., Стрелец В.М. Разработка математической 

модели инженерно-технического метода предупреждения последствий 

чрезвычайных ситуаций, связанных с появлением в воде вредных веществ. 

Технологии ликвидации чрезвычайных ситуаций: сб. материалов VI 

Международной заочной научно-практической конференции. – Минск: УГЗ, 

2020. – С. 161-162. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми та розроблено 

математичну модель інженерно-технічного методу попередження 

надзвичайних ситуацій. 
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35. Лобойченко В.М. Идентификация опасностей в рамках 

математической модели инженерно-технического метода комплексной оценки и 

контроля техногенного загрязнения окружающей среды. Проблемы экологии и 

экологической безопасности. Создание новых полимерных материалов: сб. 

материалов VII международной заочной научно-практической конференции. 

Минск : УГЗ, 2020.С. 112-113. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель інженерно-

технічного методу попередження надзвичайних ситуацій. 

36. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Дослідження 

стану окремих водних об'єктів Харківської області, що знаходяться під впливом 

техногенних факторів // Problems of Emergency Situations: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Національний 

університет цивільного захисту України, 2020.С. 374-376. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів за 

показником мінералізації. 

37. Лобойченко В.М., Малько О.Д. Деякі аспекти державного 

управління екологічною безпекою у сфері цивільного захисту// Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2019 р. Х.: Вид-во 

НУЦЗУ, 2019. C. 138-140. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем виконано постановку проблеми, аналіз останніх 

досліджень і публікацій та сформульовано висновки. 

38. Loboichenko V.М. Special Aspects of Express Identification the State of 

Natural Objects Using Conductometri cMethod. INTERNATIONAL CHEMISTRY 

& BIOLOGY CONFERENCE’19. 01-05 AUGUST 2019, SHARM EL SHEIKH- 

EGYPTTURKSH CHEMICAL SOCIETY PUBLISHING No: 39. p. 55. (Форма 

участі – заочна). 

39. Лобойченко В.М., Байдужий В.В., Груздова В.О. Прискорена 

оцінка стану водних об’єктів як складова запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій// Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, 

практика». – Харків: НУЦЗУ, 2019. – С. 41-43. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів із 

застосуванням кондуктометричного методу. 

40. Лобойченко В.М. Розробка підходів до запобігання та ідентифікації 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, пов’язаних із 

забрудненням гідросфери та літосфери // Розвиток цивільного захисту в 

сучасних безпекових умовах: Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (за міжнародною участю). − Електронне видання комбінованого 

використання. – Київ: ІДУЦЗ, 2019. – С. 172-174. (Форма участі – заочна). 

41. Лобойченко В.М. Актуальность формирования инженерно-

технических методов предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

авариями на потенциально опасных объектах // Безопасность человека и 

общества: совершенствование системы реагирования и управления защитой от 
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чрезвычайных ситуаций»: сб. материалов III Международной заочной научно-

практической конференции. Минск : УГЗ, 2019. С. 52. (Форма участі – заочна). 

42. Лобойченко В.М. Експрес-аналіз природної води як складова 

ідентифікації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру . 

Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку : Матеріали 

20 Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 жовт. 2018 р. 

С. 271-272. (Форма участі – заочна). 

43. Лобойченко В.М., Мікоткін І.С. Дослідження поводження з 

твердими побутовими відходами в місті Куп’янськ як складова забезпечення 

його екологічної безпеки // Матеріали 19 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи 

розвитку», 10-11 жовтня 2017 року, Київ – 2017. - С. 263-264. (Форма участі – 

заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано вплив полігону твердих побутових 

відходів на стан ґрунтів. 

44. Вамболь В.В., Лобойченко В.М. Оценка экологического состояния 

распаханных земель Харьковского района (Украина) по показателю 

электропроводности // Culegere de articole științifice «Solul şi îngrăşămintele în 

agricultura contemporană. Conferinţă știinţifică internațională, consacrată aniversării 

a 120 de ani de la naşterea academicianului Ion Dicusar», 6-7 septembrie 2017, 

Chişinău, Republica Moldova, p. 301-306. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан досліджуваних ґрунтів за 

показником електропровідності. 

45. Лобойченко В.М., Васюков О.Є., Іванов Є.В. Щодо використання 

коефіцієнта ідентифікації для аналітичного контролю якості вод з постійним 

мінеральним складом // Збірник тез доповідей Київської Конференції з 

аналітичної хімії Сучасні тенденції. 2016. 18–22 жовтня 2016, Київ. – С.112. 

(Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано використання коефіцієнта 

ідентифікації на окремих зразках води. 

46. Лобойченко В.М., Ляховий О.О., Мікоткін І.С. Дослідження якості 

води Червонооскільського водосховища за показником мінералізації // 

Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика: збірка 

матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х.: НУЦЗУ, 

24 листопада 2016. С. 178. (Форма участі – очна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан досліджуваних проб води за 

показником мінералізації. 

47. Лобойченко В.М., Пилипенко В.О. Моніторинг стану водних 

об’єктів, що піддаються антропогенному навантаженню, як складова 

екологічної безпеки // Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, 2014. – С. 223-226. (Форма участі – заочна). 

Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів, що 

знаходяться під антропогенним навантаженням. 
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48. Лобойченко В., Шереверя М. Оценка состояния водных объектов 

при возникновении чрезвычайной ситуации по показателю минерализации // 

Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций: сборник 

тезисов докладов Международной научно-практической конференции. – Минск: 
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Особисто здобувачем проаналізовано стан окремих водних об’єктів за 

показником мінералізації. 

 

Наукові публікації, які додатково відображають результати 

дисертації: 

Патенти: 

49. Патент на корисну модель № 111077 Україна. МПК 

(2016.01) G 01 N 27/00, G 01 N 33/18 (2006.01). Спосіб експрес-ідентифікації 

водних розчинів середньої та високої мінералізації/ В.М. Лобойченко, 

О.Є. Васюков, Є.В. Іванов, В.В. Сабадаш; заявник та патентовласник 

Національний університет цивільного захисту України; заявка № u 201605614; 

заявл. 24.05.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. 

 Особисто здобувачем виконано розробку методики експрес-

ідентифікації водного розчину середньої та високої мінералізації, 

запропоновано формулу патенту. 

 

АНОТАЦІЯ 

Лобойченко В.М. Інженерно-технічні методи попередження надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного виробництва 

шляхом ідентифікації водних розчинів – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 – цивільний захист (21 – національна безпека). 

Національний університет цивільного захисту України, ДСНС України, Харків, 

2020. 

В роботі вирішена важлива науково-практична задача у сфері цивільного 

захисту, а саме розроблено інженерно-технічні методи попередження 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об’єктах малотоннажного 

виробництва шляхом ідентифікації хімічних речовин в ґрунтах та в ґрунтових 

водах. Вони призначені для попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру та дозволяють скоротити кількість наслідків цих надзвичайних 

ситуацій першого та другого рівнів пріоритетності і не допустити переростання 

цих ситуацій на місцевий (об’єктовий) рівень поширення небезпеки 

Розроблено математичні моделі виявлення негативних факторів 

накопичення хімічних речовин в ґрунтах об’єктів малотоннажного виробництва 

та потрапляння хімічних речовин в ґрунтові води поблизу об’єктів 

малотоннажного виробництва. Наведено результати перевірки достовірності 

розроблених математичних моделей та запропонованих інженерно-технічних 

методів. Описано розробку та схеми двох оригінальних лабораторних установок 
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для перевірки розроблених математичних моделей та інженерно-технічних 

методів. Результати всіх натурних експериментальних досліджень співпадають 

з результатами імітаційних, укладаються в довірчі інтервали, розраховані з 

вірогідністю 95 % за критерієм Стьюдента, що підтверджує достовірність 

розроблених математичних моделей, а також достовірність інженерно-

технічних методів попередження надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на об’єктах малотоннажного виробництва. Розглянуто приклади 

застосування математичних моделей та інженерно-технічних методів на 

окремих об'єктах малотоннажного виробництва, які пропонується 

використовувати у всіх підрозділах ДСНС України місцевого та регіонального 

рівнів підпорядкування в інтересах попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру та оптимізації профілактики їх виникнення на місцях. 

Ключові слова: надзвичайна ситуація техногенного характеру, об’єкт 

малотоннажного виробництва, інженерно-технічний метод, попередження 

надзвичайних ситуацій, хімічно-небезпечні речовини, водні розчини, ґрунт, 

ґрунтові води, електропровідність 

 

ABSTRACT 

Loboichenko V.M. Engineering and technical methods of prevention of man-

made emergencies at low-tonnage production facilities by identification of aqueous 

solutions - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Doctor of Engineering Science Degree in specialty 21.02.03 - Civil 

Defence (21 - National Security). National University of Civil Defence of Ukraine, 

SES of Ukraine, Kharkiv, 2020.  

The goal of the work is to develop new engineering and technical methods of 

emergency situation prevention by industrial character at low-tonnage production 

facilities by identifying chemicals in soils and groundwater. 

Methods such as mathematical modeling, simulation modeling, methods of 

system analysis, mathematical statistics methods, theory of probability, theory of 

decision, general scientific and specialized methods, in particular, methods of 

physicochemical analysis (electrochemical method of direct conductometry) were 

used to solve the assignment. 

The world’s tendencies on the questions decision of emergencies prevention of 

technogenic character on low-tonnage manufacture objects in the leading countries of 

the world and in the developing European countries are analyzed, and defined in the 

first section of the work. 

The existing approaches of emergency situation prevention by industrial 

character at low-tonnage production facilities were considered, and show that the 

latter have significant systemic contradictions in the second section were reviewed. 

The ways of elimination of the specified contradictions are offered. 

Based on a mathematical model for negative factors of chemicals accumulation 

detecting in soils of low-tonnage production facilities, an engineering method is used 

in the third section to emergency situation prevention by industrial character at low-

tonnage production facilities by identifying chemicals in soils. It is designed to 
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emergency situation prevention by industrial character and reduces the consequences 

of this emergency number the first and second priority levels and to prevent the latter 

from escalating to the local level of danger. Its use involves the seven procedures 

implementation, namely: collection and systematization of data of soil condition; 

formalization of systematized data of soil condition; solving a separate problem to 

study the stability of the mineral composition of groundwater; solving a separate 

problem of soil sampling and preparation of water extract; solving a separate problem 

of measuring the electrical conductivity of soil samples; making a management 

decision on the condition of soils; control over the implementation of the decision. 

Based on a mathematical model for negative factors detecting of chemicals entering 

groundwater near low-tonnage production facilities, an engineering method is used 

emergency situation prevention by industrial character at low-tonnage production 

facilities by identifying chemicals in groundwater were considered in the fourth 

section. It is designed to emergency situation prevention by industrial character and 

reduces the consequences number the first and second priority levels emergency and 

to prevent the latter from escalating to the regional level of danger. Its use involves 

the seven procedures implementation, namely: data collection and systematization of 

the groundwater state; formalization of systematized data on the groundwater state; 

solution of a separate problem on the choice of water status indicator on the territory 

of the potential zone of the emergency; solution of a separate problem on the selection 

of water sampling sites in the emergency zone; solution of a separate problem for 

measuring the electrical conductivity of groundwater samples; making a management 

decision on the state of groundwater; control over the implementation of the decision. 

The results of verification of the developed mathematical models and 

engineering methods of emergency situation prevention by industrial character at low-

tonnage production facilities by identifying aqueous solutions were presented in the 

fifth section. The development and two original laboratory schemes installations for 

the developed mathematical models and engineering methods verification are 

described. The first is a laboratory experimental installation for the identification of 

hazardous substances in soils; the second is an experimental automated installation for 

the identification of hazardous substances in groundwater. The results of all 

experimental studies field coincide with the results of simulations, fit into confidence 

intervals calculated with a probability of 95% by Student's criterion, which confirms 

the developed mathematical models reliability, as well as the reliability of engineering 

methods of preventing man-made emergencies. 

The application of mathematical models examples and engineering methods at 

individual low-capacity production facilities, which are proposed to be used in all 

units of the SES of Ukraine of local and regional levels of subordination in order to 

emergency situation prevention by industrial character and optimize prevention on the 

ground were considered in the sixth section. 

Keywords: emergency situation by industrial character, low-tonnage 

production facility, engineering method, emergency prevention, chemically hazardous 

substances, aqueous solutions, soil, groundwater, electrical conductivity. 
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