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У статті узагальнені матеріали відносно становлення і розвитку 
інженерної геології в Одеському (Новоросійському) університеті за 
період з ХIX століття до сьогодення. Наведено, що у істоків за-
родження інженерної геології на півдні України стояв видатний 
вчений професор Новоросійського університету І. Ф. Сінцов, а Л. 
Б. Розовський по праву вважається засновником одеської школи ін-
женерної геології.
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Початок інженерно-геологічної науки в Україні може бути віднесе-
ний до перших десятиліть ХХ століття у зв’язку із створенням великого 
енергетичного комплексу – Днепрогэса. Проте, ще задовго до станов-
лення і визнання інженерної геології як науки дослідження, пов’язані з 
інженерно-геологічною оцінкою території, проводилися одеськими до-
слідниками і вченими Новоросійського університету.

Систематичні геологічні, гідрогеологічні та інженерно-геологічні 
дослідження в нашому регіоні придбали особливий розвиток завдяки 
зусиллям і творчому вкладу професора Новоросійського Імператорського 
університету Івана Федоровича Синцова. Його перші великі роботи 
(1888-1895 рр.) були присвячені вивченню і опису гідрогеологічних 
умов м. Одеси, вивченню зсувів і обвалів Одеського узбережжя, аналізу 
причин і чинників їх формування і ефективності роботи дренажних 
споруд [1]. І. Ф. Синцов висунув теорію походження Одеських зсувів, 
багато положень якої залишилися актуальними і у наш час [2]. Він упер-
ше висловив думку про тектонічну природу опускання Одеського узбе-
режжя: “Закінчуючи цю статтю, я не можу не зупинитися на наступ-
ній обставині. Відомо, що Чорне море в Одесі на протязі близько 1,5-2 
верст від берега досить мілководно і усіяно грядами підводних скель, 
небезпечних для судноплавства. Ці підводні скелі представляють чудові 
пам’ятники тієї частини материка, яка впродовж тисячоліть була зруйно-
вана зсувами, що багаторазово повторювалися. Але подібне явище мо-
гло відбутися тільки при повільному опусканні прибережної смуги суші 
і моря” [2, с. 35].
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Проблема підтоплення територій, зайнятих промисловими підприєм-
ствами і населеними пунктами, виникла давно. У кінці XIX століття в 
літературі стали з’являтися перші відомості про вплив будівництва на 
зміну гідрогеологічних умов забудовуваних територій. Першою робо-
тою цього напряму є публікація І. Ф. Синцова [3], у якій на прикладі під-
топлення м. Одеси показано, що в природних умовах ґрунтові води були 
відсутні. Через 15-20 років після спорудження Одеського водопроводу в 
четвертинних суглинках сформувався стабільний водоносний горизонт, 
що має в межах міста суцільне поширення.

За дорученням міської управи Синцовим складений каталог бурових 
свердловин міста і його околиць, геологічна карта і карта основних коло-
дязів Одеського градоначальства [4; 5].

У 1919 р. група одеських геологів заснувала на півдні Росії бюро Гео-
логічного комітету при Науково-технічному відділі Губернської Ради 
Народного Господарства (ГРНХ), діяльність якого охопила увесь район 
колишньої Новоросії  без Криму і Донецького басейну. Бюро у складі 
професорів В. Ласкарева, О. Алексєєва і інженера О. Вінокурова про-
водило роботи для вирішення завдань, пов’язаних з меліорацією вод і 
земель, а також збору і зберігання матеріалів по геології колишньої Хер-
сонської губернії. Займалося бюро також ознайомленням з цими матері-
алами населення і давало відповіді на запити геологічного характеру від 
різних установ і окремих осіб [6].

У 1930-і роки у зв’язку з широким розвитком у прибережній частині 
Чорного моря зсувів і обвалів була створена Одеська зсувна станція, 
керівником якої стає Яцько Іван Яковлевич, пізніше – професор, за-
відувач кафедри загальної і морської геології Одеського університету. 
Підсумки вивчення І. Я. Яцько зсувів Одеського узбережжя відображе-
но в роботі [7]. 

Результатом інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень 
Одеського узбережжя, виконаних колективом учених університету і ба-
гатьох інших геологів і інженерів, стала перша “Генеральна схема про-
тизсувних заходів узбережжя Одеси” [8], розроблена під загальною ре-
дакцією відомого київського інженера А. М. Дранникова і опублікована 
в 1940 році. 

Таким чином, починаючи з другої половини XIX століття, у витоків 
інженерно-геологічних і гідрогеологічних досліджень півдня України 
знаходилися учені Одеського університету. Був закладений міцний фун-
дамент для подальшого розвитку інженерно-геологічних і гідрогеоло-
гічних досліджень, а також для підготовки фахівців в цій області.
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Подальше формування одеської інженерно-геологічної наукової шко-
ли було пов’язане з великими будівельними проектами, які реалізову-
валися на півдні СРСР. Одним з таких інфраструктурних проектів було 
будівництво каскаду гідроелектростанцій і водосховищ на Дніпрі. На 
початку 50-х років ХХ століття стало зрозуміло, що виявилися неоціне-
ними і практично не вивченими процеси абразійної переробки берегів 
водосховищ. Саме тут відбувалися не лише абразійні руйнування, але 
і формувалися великі зсуви і обвали, виникало явище підтоплення, яке 
істотно змінювало структуру господарської діяльності на прибережних 
територіях водосховищ.

На той період головним інженерно-геологічним науковим центром 
півдня України став Одеський державний університет імені І. І. Мечни-
кова. Вивчення класичних аспектів геології в університеті здійснювало-
ся з моменту його відкриття (1865 р.), але власне інженерно-геологічні 
дослідження в сучасному їх розумінні були закладені Львом Борисови-
чем Розовським. Під його керівництвом вже в 1951 році були проведе-
ні перші експедиційні роботи у зв’язку з проектуванням і будівництвом 
Каховської ГЭС, а в 1955 році розпочата підготовка фахівців в області 
гідрогеології і інженерної геології.

В той же час, кінець 50-х років XX століття виявився несприятливим 
для розвитку геологічної освіти і, відповідно, геологічної науки в Одесь-
кому університеті. У 1959 р. геологічне відділення факультету закрива-
ється, в університеті припиняється підготовка геологів. У цих умовах 
професор Розовський, вже добре відомий в геологічних наукових кругах 
Радянського Союзу і України, своїми роботами, а також завдяки своїй 
колосальній енергії, зумів довести керівництву Міністерства вищої осві-
ти України необхідність продовження Одеськими геологами вивчення 
геологічних процесів переробки берегів не лише водосховищ Дніпров-
ського каскаду, але і розгорнути вивчення морських берегів і шельфу 
Чорного моря. Завдяки його зусиллям, в листопаді 1959 р. при Одесь-
кому університеті була відкрита перша в Україні Проблемна науково-
дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, водосховищ 
і гірських схилів (ПНДЛ-1). Її науковими керівниками були професора 
Л. Б. Розовський (до 1978 р.), В. М. Воскобойніков (до 1995 р.), Є. Г. Ко-
ніков (до 2013 р.). 

У ці ж роки доцентами Г. М. Аксентьєвим [9; 10 та ін.] і А. М. Хрен-
ніковим [11] почалося вивчення абразійної діяльності Чорного моря на 
узбережжі Одеси.

Вагомим внеском для інженерно-геологічної науки стала розробка у 
кінці 60-х років минулого століття теорії геологічної подібності і мето-
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дологічних основ моделювання і прогнозування геологічних процесів, 
передусім, найбільш небезпечних і поширених: абразії морських бере-
гів, зсувів, переробки берегів водосховищ [12; 13; 14]. Загальновизнано, 
що пріоритет в розробці цієї проблеми належить відомим ученим одесь-
кої школи інженерної геології професорам Л. Б. Розовському, І. П. Зелін-
ському, В. М. Воскобойнікову. Наукові досягнення в цьому напрямі інже-
нерної геології знайшли відображення в численних публікаціях учених 
кафедри, в довідниках і методичних рекомендаціях по прогнозуванню 
інженерно-геологічних процесів, а також в підручниках по інженерній 
геології [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 та ін.].

Надалі метод природних аналогій був вдосконалений і формалізова-
ний (виведення критерійних рівнянь узагальнювального виду) і присто-
сований для прогнозування переробки берегів водосховищ, складених 
різними типами гірських порід. Ця модифікація методу природних ана-
логій дістала назву «Метод узагальнених змінних» [19].

У першій половині 1960-х років було створено Одеське протизсувне 
управління, яке очолив за рекомендацією професора Розовського, випус-
кник Одеського університету Ігор Петрович Зелінський, згодом великий 
учений, політик і організатор науки.

Досягнення у вивченні процесів переробки берегів водосховищ і 
динаміки берегів Чорного моря, геології його шельфу дозволили про-
відним професорам Одеського університету І. Я. Яцько, Л. Б. Роз-
овському, доцентові Л. І. Пазюку підняти питання про відновлення 
підготовки геологів в Одеському університеті, зокрема, по морській і 
інженерній геології.

У 1965 р. геологічне відділення геолого-географічного факультету 
було відновлене. Незабаром кафедра геології була перетворена в кафе-
дру загальної і морської геології, а в 1972 році відкрита нова для уні-
верситету кафедра інженерної геології і гідрогеології керівником якої 
до 1978 року був професор Л. Б. Розовський, до 1997 року професор 
І. П. Зелінський. З 1997 року кафедрою керує професор Є. А. Черкез.

З приходом І. П. Зелінського на кафедрі почали впроваджуватися ме-
ханіко-математичні методи аналізу геологічних і інженерно-геологічних 
процесів, розроблятися методи моделювання зсувів для вирішення за-
вдань про напружений стан порід і стійкість зсувних схилів і укосів склад-
ної геологічної будови [20; 21; 22 та ін.].

Значним досягненням у напрямі рішення завдань напруженого ста-
ну масивів порід складної геологічної будови була розробка І. П. Зелін-
ським теорії геодинамічного поля і методу електрогеодинамічних анало-
гій (ЕГА) [22; 23].
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Таким чином, у середині 70-х років минулого століття в університеті 
сформувався науково-навчальний комплекс «Кафедра інженерної гео-
логії і гідрогеології – Проблемна лабораторія інженерної геології», за 
час існування якого були розроблені теорії геологічної подібності і на-
турного моделювання, геодинамічного поля, методи оцінки і прогнозу 
стійкості масивів гірських порід. Колектив учених науково-навчально-
го комплексу взяв активну участь в проектуванні, будівництві і оцінці 
ефективності протизсувних споруд на узбережжі Одеси, увійшов до 
складу авторського колективу по розробці Генеральної схеми протизсув-
них і берегозахисних заходів на узбережжі Чорного моря в межах Укра-
їни, розробив рекомендації відносно експлуатації і прогнозу переробки 
берегів водосховищ і Причорноморських лиманів.

З кінця 60-х років минулого століття почав зароджуватися новий на-
прям в інженерній геології – морська інженерна геологія.

Одним із засновників науково-пошукових інженерно-геологічних ро-
біт в межах північно-західного шельфу і дна Чорного моря був професор 
Л. Б. Розовський [24; 25 та ін.]. У 1965-1975 роках під його керівництвом 
був здійснений комплекс геолого-літологічних та геоморфологічних ро-
біт на верхній частині шельфу Чорного моря між гирлами Дунаю і Дні-
пра. З початку 70-х років минулого століття морські інженерно-геологіч-
ні дослідження проводилися не лише на акваторії Азово-Чорноморсько-
го басейну, але і в Атлантичному і Індійському океанах на науково-до-
слідних судах «Одеський університет», «Мечников», «Антарес».

Дослідження в області морського ґрунтознавства проводилися на під-
ставі генетичного підходу до вивчення і інтерпретації складу, стану і фі-
зико-механічних властивостей морських і лимано-морських відкладень. 
Численні дані інженерно-геологічних випробувань морських ґрунтів 
дозволили ученим Одеського університету на підставі узагальнень ви-
явити основні закономірності формування властивостей морських ґрун-
тів, розробити їх інженерно-геологічні класифікації і встановити стани і 
зони літогенезу [26; 27; 28 та ін.]

У ці ж роки у зв’язку з інтенсивним будівництвом гідротехнічних 
споруд, розвитком зрошуваного землеробства, проектуванням каналу 
Дунай-Дніпро почалося широке дослідження Причорноморських лима-
нів, в яких безпосередню участь брали професора кафедри В. М. Воско-
бойніков і Є. Г. Коніков.

Наукові досягнення одеської школи морської інженерної геології зна-
йшли гідне місце в серії монографій [29; 30; 31; 32] і інших публікаціях.

У останньому десятилітті ХХ ст. сталася зміна суспільно-
економічного ладу, стався розпад СРСР і утворилася незалежна держава 
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Україна. З того часу докорінно змінилася організація інженерно-
геологічних досліджень. Виникла безліч приватних дослідницьких 
компаній, скоротилося державне фінансування науково-дослідних 
робіт в області інженерної геології. В той же час, істотно розширилися 
теоретичні дослідження на всіх напрямках інженерної геології, а також 
почалося бурхливе впровадження інформаційних технологій, розробка 
спеціалізованих інженерно-геологічних ГІС.

У цей період ученими Одеського університету тривали розроблятися 
питання, пов’язані з удосконаленням методу природних аналогій. 
Зокрема, розроблено метод оцінки і прогнозу стійкості зсувних схилів, 
заснований на використанні методу узагальнених змінних [33].

Загальновідомо, що створення прогностичних моделей будь-яких 
інженерно-геологічних процесів, особливо методів аналогій заснова-
но на інженерно-геологічній типізації територій і їх районуванні. Осо-
бливість підходу до побудови схем інженерно-геологічної типізації і 
районуванню територій, які розроблялися представниками одеської на-
укової школи, обумовлена специфікою будови геологічного середови-
ща (прибережно-морські геосистеми, водосховища, морський шельф) і 
спеціалізацією застосування. Були розроблені принципи схематизації 
інженерно-геологічних умов і побудовані схеми районування берегів 
водосховищ Дніпровського каскаду, прибережної зони моря і шельфу 
Азовського моря, окремих ділянок півдня України в різних масшта-
бах (від 1: 500000 до 1: 25000). Створювалися карти, побудовані як на 
принципах регіонального, так і типологічного інженерно-геологічного 
районування [34; 35; 36 та ін. ].

У сучасний період інженерна геодинаміка вивчає складні прямі і зво-
ротні зв’язки системи “Комплекс споруд – геологічне середовище” при 
мінливості в просторі і в часі геологічних умов. Аналіз змін геологіч-
ного середовища, у тому числі характеру зсувних процесів на ділянках 
здійснення комплексу протизсувних заходів, має велике значення для 
теорії і практиці. Для теорії – тому, що узагальнення натурних спосте-
режень відповідає найбільш важливим завданням інженерної геології 
– раціональному використанню і прогнозуванню змін геологічного се-
редовища. Для практики тому, що досвід багаторічних спостережень за 
стійкістю схилів після здійснення зсувних заходів дозволяє оцінити їх 
інженерно-геологічну ефективність і об’єктивно перевірити відповід-
ність теоретичних представлень, покладених в основу проекту, фактич-
ним результатам. Це зумовило необхідність розробки методичних основ 
і встановлення критеріїв оцінки інженерно-геологічної ефективності як 
окремих видів протизсувних заходів, так і комплексу в цілому [37; 38; 
39; 40 та ін.].



243

З початку 90-х років минулого століття ученими одеської школи інже-
нерної геології розробляється модель мікроблокової космозалежної гео-
динаміки, яка може служити в якості теоретичної основи для розробки 
стратегії захисту будівель і споруд від деформацій, прогнозу екзогенних 
геологічних процесів і захисту від них. Численними роботами [33; 39-56 
та ін.] доведена сучасна тектонічна активність мікроблоків і її вплив на 
морфометричні і кінематичні параметри зсувів, довготривалу стійкість 
схилів, режим підземних вод, розвиток екзогенних геологічних процесів 
і деформації будівель і споруд.

На основі узагальнення теоретичних і емпіричних досягнень наук про 
Землю розроблена і сформульована концепція гравітаційно-резонансно-
го екзотектогенезу, яка дозволяє виявити вплив структурно-тектонічно-
го чинника на будову і динаміку берегової зони, а також залежність від 
цього чинника гідродинаміки ґрунтових вод [52].

Південно-західний регіон України знаходиться в зоні підвищеної 
небезпеки. Тому вчені кафедри інженерної геології і ПНДЛ-1 не могли 
залишити поза увагою такі актуальні питання, як оцінка сейсмічності 
регіону, сейсмомоніторінг і провіщення землетрусів. 

Основні напрямки цих досліджень включали: вивчення регіональних 
сейсмічних умов не лише Північно-Західного Причорномор’я, але і 
Східних і Південних Карпат і прилеглих регіонів [57-61 та ін.].

У зв’язку з питаннями підтоплення міських територій наукове і 
прикладне значення отримали дослідження чинників формування 
гидрогеодинамического режиму ґрунтових вод [62-68 та ін.].

Дослідження гідродинаміки грунтових вод четвертинного 
водоносного горизонту на території м. Одеси дозволили встановити 
особливості міжрічної і внутрішньорічної їх мінливості, яка обумовлена 
як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, схожими по механізму своєї 
дії [61-66 та ін.]. Результати цих досліджень дозволили сформулювати 
гіпотезу структурно-тектонічного дренажа [52].

В процесі морських інженерно-геологічних досліджень значна ува-
га приділялася вивченню геологічних і інженерно-геологічних проце-
сів як у береговій зоні [69-73 та ін.], так і на шельфі [74-77 та ін.].

До найважливіших досягнень наукової школи інженерної геологи 
Одеського університету ми відносимо отримані співробітниками кафе-
дри інженерної геології і гідрогеології Державних премій України в га-
лузі науки і техніки (1996, 2010 гг.), значну кількість наукових статей і 
монографій і велику кількість її вихованців. Наші випускники форму-
ють основу інженерно-геологічної служби в геологічних підприємствах, 
науково-дослідних і проектних інститутах.
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Можна виразити впевненість в тому, що зростання наукового рівня 
співробітників і випускників кафедри буде продовжуватись і надалі. За-
порукою цьому слугує не тільки велика науково-дослідницька робота, 
що проводиться на кафедрі, але і достатньо продумана організація на-
вчального процесу.
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