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У монографії розглянуто негативний вплив техногенних динамічних навантажень 
на компоненти геологічного середовища урбанізованих територій. Дія цих навантажень 
призводить до змін міцнісних і деформаційних властивостей ґрунтів, їх щільності та во
логості, що спричинює нерівномірні осідання фундаментів будівель і споруд, активіза
цію схилових гравітаційних процесів. Проаналізовано просторові й частотні характерис
тики вібраційних коливань, що поширюються від основних техногенних джерел на ур
банізованих територіях. На прикладі м. Київ за значенням питомого рівня створюваної 
вібрації виділено ділянки з різним рівнем вібраційного впливу. Подано методику оцінки 
уразливості геологічного середовища до дії динамічних навантажень, яка дає змогу виді
лити на урбанізованих територіях зони з різною реакцією на динамічні впливи, що по
легшує вибір заходів щодо зниження або нейтралізації негативного вібраційного впливу.

Для спеціалістів у галузі інженерної геології, екогеології та геотехніки, а також ас
пірантів, студентів, які вивчають спеціальні питання ґрунтознавства і механіки ґрунтів.

In the monograph negative of the technogenic dynamic loadings on the components of 
geological environment of the urbanized territories is considered. Under it influence strength 
and deformation properties of soils change, that results in the differential settlement of founda
tions, activation of slope gravity processes. Spatial and frequency descriptions of oscillation vi
brations which spread from basic technogenic sources on the urbanized territories are analysed. 
Areas with the different level of oscillation influence are selected by value specific level of the 
created vibtation on an example Kiev. A method over of estimation of receptivity of geological 
environment to the action of dynamic influences is brought, allows on the urbanized territories 
to select zones with a different reaction on the dynamic loadings, that facilitates the choice of 
measures on a decline or neutralization of negative oscillation influence.

It is intended for specialists in engineering geology, geoecology and geotechnics, and also 
can be recommended graduate students and students for the deep study of the special questions 
of soil science and mechanics of soils.
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