
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  17.02.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    44    . 

 

 
Про результати виконання Цільової 

програми наукових досліджень НАН 

України «Аерокосмічні спостереження 

довкілля в інтересах сталого розвитку 

та безпеки як національний сегмент 

проєкту «Горизонт 2020» ERA-

PLANET» на 2018–2020 роки 

 
 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Наукової ради 

Цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні 

спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки                      

як національний сегмент проєкту «Горизонт 2020» ERA-PLANET»                

(далі – Програма) члена-кореспондента НАН України О.П.Федорова, 

Президія НАН України відзначає, що завдяки її виконанню отримано 

нові вагомі результати, які відповідають загальносвітовим тенденціям 

розвитку досліджень на основі аерокосмічних спостережень та  

сприяють входженню науковців НАН України у європейський 

дослідницький простір. 

За Програмою, що включала три напрями досліджень, працювала 

низка організацій-виконавців: Інститут космічних досліджень НАН 

України та ДКА України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова 

НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України, 

Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України, Національний 

ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України, Інститут ботаніки 

ім.М.Г.Холодного НАН України, а також як співвиконавці – 

співробітники Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС 

України та НАН України і Центральної геофізичної обсерваторії                

імені Бориса Срезневського ДСНС України. 
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Особливістю робіт було їх двостороннє фінансування                       

(проєкт «Горизонт 2020» ERA-PLANET» та Програма), тому план робіт 

узгоджено з вимогами європейського  проєкту, а виконані дослідження  

відповідають його складовим частинам: SMURBS; GEOEssential та 

IGOSP. Одержано результати світового рівня, які вже на сьогодні 

використовуються як наукове підґрунтя управлінських рішень, а також 

застосовуватимуться для оцінювання індикаторів сталого розвитку                     

у створюваній глобальній системі систем спостереження за Землею 

GEOSS та її європейському сегменті EuroGEOSS. 

Одним з важливих результатів є розроблення та впровадження 

спільних зі світовою спільнотою методів оцінювання індикаторів 

сталого розвитку відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН  

«Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку 

до 2030 року». Наразі українські фахівці розробили, тестували та 

представили результати цього оцінювання для таких показників:  

 частка сільськогосподарських земель в умовах продуктивного 

та стійкого сільського господарства; 

 лісова площа як частина загальної земельної площі; 

 частка деградованих земель від загальної земельної площі; 

 відношення показника землекористування до показника 

приросту  населення. 

Серед значущих результатів Програми слід відзначити ще такі. 

Розроблено міський атлас Києва за методологією, яка сумісна                   

з сервісом Urban Atlas програми Copernicus і базується на застосуванні 

супутникових даних та класифікації земного покриву із використанням 

методів машинного навчання власної розробки та геостатистичного 

аналізу щільності забудови за векторною картою міста. При цьому Київ 

став першим містом за межами ЄС, для якого створено такий продукт. 

Запропоновано метод визначення населених пунктів у зоні ризику 

торфових пожеж, що базується на оцінюванні температури земної 

поверхні за даними супутників Landsat-7, Landsat-8. Здійснено 

апробацію методу для території Київської області.  

Створено базу метеорологічних і фенологічних даних для 

розрахунку параметрів продуктивності посівів за 2003–2017 роки. 

Проведено калібрування біофізичної моделі WOFOST шляхом 

розрахунку біологічних коефіцієнтів відповідних сільськогосподарських 

культур за результатами польових експериментів на 

агрометеорологічних станціях України. Виконано геоінформаційне 

моделювання параметрів продуктивності посівів озимої пшениці, 

кукурудзи, соняшника, сої та ячменю в Україні за допомогою моделі 

WOFOST.   
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Розроблено хмарне сховище геопросторової інформації 

інфраструктури SMURBS для інтеграції у GEOSS API, створено 

програмний каркас на мові Python для автоматичного заповнення 

сховища, проведено навчання та опрацьовано зберігання даних. 

Забезпечено демонстрацію інтерактивних карт і динамічних звітів                          

з пов’язаною некартографічною інформацією: текстами, зображеннями, 

діаграмами тощо. Розроблено перші прототипи інформаційно-аналітичної 

системи на основі платформ відкритих даних DKAN та СKAN.  

Створено єдину інформаційно-ресурсну концепцію оцінювання 

впливу глобальних кліматичних змін на резервуари й потоки парникових 

газів. Зокрема, оцінювалась інтенсивність дихання рослин і 

мікроорганізмів, аналізувалась чисельність меланінвмісних мікроміцетів 

у наземних екосистемах модельних ботаніко-географічних експозицій 

Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України та 

Біосферного степового заповідника «Асканія-Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна. 

Запропоновано методологію оцінювання динамічних резервуарів карбону 

та нітрогену у фітоценозах, за допомогою якої розроблено екологічно 

безпечний інгібітор нітрифікації, що характеризується пролонгованою 

дією і є ефективнішим порівняно із закордонними аналогами. 

Розроблено інформаційну технологію оцінювання продуктивності 

землі для території України за супутниковими даними. Створено карту 

продуктивності землі та власні карти земного покриву для всієї території 

України з високим просторовим розрізненням. Розроблено технологію 

визначення індикаторів цілей сталого розвитку за даними спостереження 

Землі на основі NEXUS підходу.  

Проаналізовано сучасний стан моніторингу якості повітря та 

наземних і супутникових вимірювань PM2.5/PM10. Представлено                      

у вигляді інформаційного web-сервісу результати аналізу можливості 

вимірів істотної змінної – вміст частинок пилу (PM2.5/PM10) за 

супутниковими та наземними даними. Проведено комплекс вимірювань 

концентрації твердих аерозольних частинок (РМ2.5/РМ10), а також 

приземного озону за допомогою мобільних лазерних моніторів. Оцінено 

рівень забруднення повітря аерозольними частинками РМ2.5/РМ10 та О3 

шляхом визначення масової концентрації на стаціонарному пункті 

моніторингу РМ10 та РМ2.5 та на мобільній медико-екологічній 

лабораторії моніторингу приземного озону.  

Розроблено методичні основи та здійснено полігонну перевірку 

впливу забруднення довкілля нафтопродуктами і важкими металами 

шляхом прецизійних гіперспектральних та газометричних наземних                 

і супутникових досліджень ветландів на території України. Досліджено 

стан рослинності тестових ділянок ветландів України, що зазнали 

впливу антропогенного забруднення, шляхом наземного і дистанційного 

спектрометрування з урахуванням результатів лабораторного 

моделювання. 
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Створено та охарактеризовано з використанням сучасних 

біохімічних методів препарат наночастинок аерозолю, отриманого при 

згорянні органічних речовин, що дозволяє оцінити механізм токсичного 

впливу аерозолю для розроблення методології його моніторингу та 

сенсингу в навколишньому середовищі, а також шляхів нейтралізації. 

Вперше розроблено методологію отримання препаратів аерозолю диму і 

проведено його характеризування. Експериментально досліджено 

фактори та визначено показники, які суттєво детермінують токсичність 

аерозолю.  

Результати досліджень за Програмою доповідались на робочих 

нарадах за підпрограмами SMURBS, GEOEssential та IGOSP, 

тематичних конференціях, а також презентовані на заходах 

щодворічного Тижня GEO (GEO Week) у Канберрі (Австралія,               

жовтень 2019 р.). Підготовлено 1 монографію, опубліковано                           

1 аналітичну доповідь та 82 статті, 63 тези доповідей на міжнародних                

і вітчизняних наукових конференціях, подано 3 заявки на винаходи.  

Окрім дослідницьких робіт у 2018–2020 роках успішно 

здійснювалась діяльність, спрямована на створення спільного 

європейського дослідницького простору за участю українських вчених у 

сфері спостереження Землі, наслідком якої є включення України у 

європейську організацію EuroGEOSS (європейську частину міжурядової 

організації GEO), яка продовжуватиме й розширюватиме дослідження, 

започатковані у проєкті ERA-PLANET. Зокрема, оформлюється угода 

щодо продовження зазначених робіт у рамках консорціуму «E-shape – 

Сервіс моніторингу індикаторів цілей сталого розвитку у сфері сталого 

розвитку сільського господарства». Результати робіт знайшли практичне 

використання при виконанні міжнародних зобов’язань органами 

державної влади щодо екологічного моніторингу та оцінювання 

індикаторів сталого розвитку (Держстат, Мінекономіки, Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України). Зазначені дослідження 

й надання відповідних сервісів заплановано у новій Загальнодержавній 

науково-технічній космічній програмі, яка наразі проходить процес 

затвердження Урядом  України. 

Враховуючи плідні результати міжнародного співробітництва               

та необхідність подальших спільних робіт у рамках європейського 

дослідницького простору у сфері впровадження технологій 

супутникового моніторингу Землі, Президія НАН України вважає              

за доцільне продовжити термін виконання Програми на 2021–2023 роки. 

Це дозволить синхронізувати дослідження Національної академії наук 

України, Державного космічного агентства України та європейської 

дослідницької спільноти у сфері космічних спостережень Землі.  
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Президія НАН України постановляє: 

1. Доповідь голови Наукової ради Цільової програми наукових 

досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля                       

в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент 

проєкту «Горизонт 2020» ERA-PLANET» на 2018–2020 роки члена-

кореспондента НАН України О.П.Федорова взяти до відома та схвалити 

результати виконання робіт у рамках зазначеної Програми, відзначивши 

важливість отриманих результатів для подальшого розвитку 

супутникових досліджень Землі в інтересах сталого розвитку  України. 

2. Доручити виконавцям робіт за завданнями Програми 

забезпечити висвітлення результатів її виконання на інтернет-ресурсах,  

зокрема й НАН України, та в засобах масової інформації. 

3. З метою подальшого виконання спільних робіт науковців НАН 

України та європейського дослідницького простору у сфері 

аерокосмічних спостережень довкілля продовжити до 2023 року термін 

виконання Цільової програми наукових досліджень «Аерокосмічні 

спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки».  

4. Зважаючи на актуальність і перспективність спільних робіт,  

вважати за доцільне до 22 лютого 2021 року внести необхідні зміни                

до концепції Програми, узгодивши її заходи з відповідною 

європейською програмою. 

5. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом 

з Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України виділяти починаючи  з 2021 року цільові кошти на виконання 

Програми. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію 

фізико-технічних і математичних наук НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 

 

 

 

 


