
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертаційну роботу Клочко Тетяни Олексадрівни «Оцінка якості 
рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних свердловин 

дистанційними засобами (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької 
западини)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 21.06.01 -  екологічна безпека

Актуальність теми дисертації.
Дисертація присвячена актуальній проблемі -  захисту природного 

середовища від екологічно небезпечних впливів виробничої діяльності 
суб’єктів нафтогазовидобутку. Особливістю нафтогазовидобування у межах 
Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) є розташування інфраструктури 
родовищ на сільськогосподарських землях, які орендуються у землевласника.

Необхідність проведення екологічного моніторингу стану ґрунтового 
покриву на територіях діяльності нафтогазовидобувних підприємств 
обумовлена вимогами до рекультивації порушених земель на ділянках 
будівництва свердловин. Роботи з рекультивації земель регламентовано 
положеннями ст. 166 та 168 Земельного Кодексу України, а також державними і 
галузевими стандартами. У документах є вимога до орендарів повернути 
земельну ділянку в стан, не гірший за попередній. Для виконання такого 
зобов’язання треба визначати агрохімічні та агрофізичні показники ґрунту. 
Конкретні вимоги до контактних методів щодо вибору місць відбирання проб 
ґрунту, перелік показників і порядок відбирання та аналізу проб надано в 
нормативних документах. В світовій практиці для екологічного моніторингу 
ґрунтів широко застосовуються методи дистанційного зондування Землі. 
Хімічні методи дозволяють зробити висновок переважно про сучасний стан 
ґрунту у точках відбору проб, дистанційні методи надають можливість оцінити 
комплекс природних та антропогенних впливів на ґрунт протягом певного часу 
у просторі. Найбільш доцільною практикою буде сумісне використання 
контактних та дистанційних даних.

У зв’язку з цим актуальним науково-прикладним завданням є 
розроблення нових і вдосконалення існуючих методів оцінки стану ґрунтів на 
основі комплексного використання даних контактних і дистанційних методів 
для пошуку оптимальних форм управління екологічною безпекою та 
забезпечення сталого соціально-екологічного розвитку і потенціалу України. 
Тому своєчасність цієї дисертаційної роботи та актуальність її теми не 
викликають сумніву.
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Зв’язок з науковими програмами, планами.
Дисертаційне дослідження здійснено в рамках держбюджетних НДР: 

«Розробка комплексних систем дистанційної діагностики джерел токсичності 
на великих площах важкодоступної місцевості» (2014 р., № ДР 0112Ш07750); 
«Розробка безпілотного комплексу дистанційної реєстрації скритих змін на 
місцевості із застосуванням методу зондування порушень динамічної рівноваги 
біопродукційних процесів» (2016 р., № ДР 0115Ш01158) на кафедрі 
геоінформаційних технологій і космічного моніторингу Землі Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Наукова новизна результатів, отриманих особисто здобувачем і 
поданих на захист полягає в наступному:

вперше науково обґрунтовано та запропоновано використання 
методу тематичного оброблення даних дистанційних вимірювань на основі 
виділення зони досліджень та класифікації елементів зображення для оцінки 
якості рекультивації;

вперше науково досліджено техногенну трансформацію хімічного 
складу мінеральної частини ґрунтів на рекультивованих ділянках в історичному 
аспекті;

удосконалено метод екологічного моніторингу стану 
рекультивованих ґрунтів, який на відміну від відомих дозволяє 
використовувати дистанційне зображення без вимог до багатозональності, що 
зменшує витрати на дослідження;

набули подальшого розвитку методи оцінювання техногенного 
впливу нафтогазовидобувної діяльності на ґрунтовий покрив та методи 
екологічного моніторингу нафтогазовидобувних територій шляхом 
комплексування даних космічного моніторингу та контактних вимірювань.

Практична значимість роботи.
Практичне значення полягає у впровадженні методу дистанційного 

моніторингу майданчиків рекультивації ґрунтового покриву нафтогазових 
родовищ, який покладено в основу систем екологічного моніторингу, 
запроектованих і впроваджених ТОВ «СВНЦ Інтелект-сервіс ЛТД» на території 
діяльності низки нафтогазовидобувних підприємств Східної України (довідка 
про впровадження №02-20/11 від 20.11.2018).

У результаті впровадження розробки на території діяльності Спільного 
підприємства «Полтавська газонафтова компанія» (Полтавська область) 
відбувається підвищення екологічної безпеки шляхом виявлення забруднених 
площ та виконання заходів з рекультивації, здійснюється інформаційна 
підтримка системи комплексного екологічного моніторингу, котра забезпечує 
зменшення витрат на 30% при реалізації ґрунтових досліджень шляхом 
оптимізації розташування точок відбору проб, завчасного виявлення ділянок 
забруднення попередніх землекористувачів для регулювання претензій

2



природоохоронних органів та землевласників (акт впровадження від 
03.07.2018).

Результати дослідження також використовуються і впроваджені в 
Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ при 
розробці науково-методичного забезпечення технології дистанційного 
моніторингу засобами сучасних систем дистанційного зондування, створенні 
картографічних моделей просторового розподілу ділянок зі сталими рівнями 
антропогенного забруднення засобами ГІС -  платформи АЯСУІЕ\¥ (акт 
впровадження №160/02.04.19-2 від 02.04.2019).

Структура та зміст дисертації.
Дисертація складається з анотації, вступу, чотирьох розділів й основних 

результатів та висновків, переліку використаних джерел, 3 додатків. Загальний 
обсяг роботи становить 143 сторінки, включаючи 20 рисунків з яких 14 на 
окремих сторінках, 18 таблиць з яких 11 на окремих сторінках за текстом, 
список із 99 використаних джерел на 11 сторінках і 3 додатки на 8 сторінках. 
Повнота і стиль викладення результатів експериментальних досліджень, 
висновків і рекомендацій відповідають сучасним вимогам до наукових праць та 
публікацій. Оформлення дисертаційної роботи та автореферату відповідає 
встановленим вимогам до оформлення дисертацій, затвердженим МОН 
України, наказ № 40 від 12.01.2017 року.

Ступінь обґрунтованості наукових положень та рекомендації, які 
сформульовані в дисертації.

Основні ідеї, сформульовані в дисертаційній роботі теоретичні та наукові 
положення, узагальнення, висновки за експериментальними дослідженнями, 
загальні висновки та рекомендації достатньо обґрунтовані й базуються на 
критичному аналізі науково-технічної літератури та експериментальній роботі 
за темою дисертації. Дослідження виконані на високому науково-технічному 
рівні з використанням сучасних методів аналізу інгредієнтних та 
параметричних забруднень, та математичному моделюванні й проведенні 
багатофакторного аналізу.

В роботі на підставі проведених досліджень розроблено метод оцінки 
якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних 
свердловин із застосуванням даних дистанційного зондування Землі. 
Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість 
оцінки якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків нафтогазовидобувних 
свердловин дистанційними засобами шляхом встановлення взаємозв’язку між 
альбедо та характеристичною функцією наявності забруднюючих речовин. 
Науково досліджено специфіку забруднення ґрунтового покриву за даними 
геохімічних аналізів ґрунту у межах визначених ореолів.

Достовірність наукових результатів.
Достовірність основних наукових положень підтверджується збіжністю 

результатів теоретичних та експериментальних робіт, які виконано за
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допомогою методів досліджень, рекомендованих нормативними документами, 
в лабораторіях акредитованих на даний вид діяльності. Теоретичні дослідження 
та висновки ґрунтуються на детальному аналізі, вивченні та обробці великого 
об’єму сучасних науково-технічних матеріалів, даних лабораторних та 
натурних досліджень, експериментів.

Отримані в дисертаційній роботі результати можуть бути покладені в 
основу розробки методології ефективного моніторингу процесів рекультивації 
ґрунтів та якості рекультивації. Виконані дослідження дозволяють 
рекомендувати розроблені технології у різних країнах світу.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 
працях.

Основні положення і результати дисертаційної роботи опубліковані в 20 
наукових роботах, з яких дві монографії у співавторстві, 8 статей у наукових 
фахових виданнях у галузі технічних наук, 2 статті у наукових періодичних 
виданнях, індексованих у науковометричних базах Бсорш та \УеЬ ої- Зсіепсе, 8 
публікацій в матеріалах і тезах наукових конференцій. Таким чином, матеріали 
дисертаційного дослідження Клочко Т.О. за науковим рівнем та повнотою 
представлення у друкованих фахових виданнях відповідають вимогам МОН 
України та пройшли необхідну апробацію на конференціях.

Зміст автореферату повністю відповідає основним положенням дисертації 
та відображає основні її наукові результати.

Дисертаційна робота написана виваженою та зрозумілою для фахівців 
мовою, акуратно оформлена.
Зауваження по дисертаційній роботі.

До змісту, структури і оформлення можна зробити наступні зауваження:
1. Бажано дати пояснення чому запропоновано метод оцінювання 

рекультивації ґрунтів тільки для нафтогазових родовищ (в чому полягає 
особливість і відмінність), чи можна застосовувати метод для дослідження 
інших територій.

2. Недостатньо описано критерії визначення порушеності ґрунтового 
покриву внаслідок буріння свердловин.

3. У висновках до розділу 2 дисертаційної роботи зазначено, що 
«Виявлено стійку зміну властивості ґрунту рекультивованих бурових 
майданчиків нафтогазових свердловин», про яку властивість йде мова?

4. За якими показниками здійснюється відносна оцінка стану 
рекультивованих земель?

5. Деякі вжити терміни потребують визначення або пояснення, наприклад 
«технозем», «екотоксиканти», «контактні дослідження».

6. Необхідно дати пояснення до рисунку 4.1 -  що демонструють факторні 
моделі чорноземів звичайних?
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Загальна оцінка дисертації:
1. Дисертація Клочко Т.О є завершеною науково-кваліфікаційною 

роботою, що спрямована на розробку науково-методичних засад оцінки якості 
рекультивації ґрунтів за допомогою даних дистанційного зондування у якій 
міститься нове вирішення важливої задачі підвищення екологічної безпеки 
нафтогазовидобувних регіонів.

2. Робота виконана на високому науковому рівні, містить належні елементи 
новизни, характеризується теоретичною і практичною значимістю, відповідає 
паспортові спеціальності 21.06.01 -  екологічна безпека та задовольняє вимогам 
п.п. 9,11,12 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою КМУ № 567 від 24 липня 2013 р. зі змінами згідно з постановами 
КМУ №656 від 19.08.15 р. і №1159 від 30.12.2015 р.

3. Автор роботи Клочко Тетяна Олександрівна заслуговує присудження 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 -  
екологічна безпека.

Офіційний опонент:
Доцент кафедри охорони праці та 
техногенно-екологічної безпеки 
Національного університету цивільного 
захисту України, канд. техн. наук, доц. Рибалова О.В.
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