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ПОЯСНЮВАЛЬНАЗАПИСКА

Програма вступного іспиту до аспірантури із спеціальності «Науки про Землю»
використовується для встановлення професійного рівня вступника за вказаною
спеціальністю.

Метою вступного іспиту є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки
абітурієнтів, визначення відповідності знань, умінь і навичок вимогам навчання в
аспірантурі за обраним напрямом підготовки, їх готовності освоїти вибрану програму
підготовки, виявити наукові інтереси і потенційні можливості у сфері науково-дослідної
роботи.

Завдання програми дати уявлення вступникам до аспірантури про необхідний об'єм
і зміст розділів і тем, які необхідні для вивчення і підготовки.

Іспит зі спеціальності «Науки про Землю» проводиться загальною комісією
геолого-географiчного факультету, яка затверджується наказом Ректора університету, за
білетами, що сформовані за окремими спеціалізаціями: Загальна та регіональна геологія;
Геологія океанів і морів; Iнженерна геологія; Гідрогеологія.

На вступному іспиті зі спецiальностi «Науки про Землю» абітурієнт має показати
розуміння основних законів, закономірностей науки, її практичного значення, перспектив
розвитку.

Водночас він має продемонструвати своє вміння орієнтуватися в фактичному
матеріалі, знання найважливіших джерел його поновлення і оновлення, показати свою
обізнаність з роботами визначних вчених, фундаментальних наукових установ,
періодичних видань.

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Вступне випробування оцінює знання навички і здібності вступників, необхідні для
навчання за освітньою програмою підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі
спецiальностi 103 «Науки про Землю».

Вступне випробування включає відповіді на три теоретичних питання за темами
програми вступного випробування за спецiалiзацiями. Питання є рівнозначними за
складністю.

При підготовці відповідей на питання може бути використана Програма вступного
випробування.

Підсумкова оцінка вираховується як середнє арифметичне оцінок, отриманих
вступником в результаті відповіді на кожне питання.

Максимально можлива оцінка за вступне випробування - 5 (відмінно), мінімальна -
2 (незадовільно). При отриманні оцінки незадовільно хоча б по одному з питань
виставляється підсумкова оцінка незадовільно

Оцінка “відмінно” виставляється за ґрунтовну відповідь, коли студент вільно
володіє матеріалом, логічно і послідовно його розкриває, оперує науковою термінологією,
використовує й дає критичну оцінку широкого кола наукових джерел, здійснює
самостійний аналіз засвоєного матеріалу, супроводжує виклад матеріалу статистичним
цифровим матеріалом, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, вміє
застосовувати теоретичні знання на практиці.

Оцінка “добре” виставляється за ґрунтовну відповідь, послідовний і
систематизований виклад матеріалу. Однак при відповіді студент допускає певні
неточності в трактуванні окремих питань чи проблем, у викладі фактів, визначень чи
понять, поясненні класифікацій, відчуває труднощі при проведенні теоретичних
узагальнень, не використовує достатньої кількості наукових джерел і статистичного
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матеріалу.
Оцінка “задовільно” виставляється тоді, коли студент в основному

орієнтується у суті питання чи проблеми, але не може достатньо аргументовано
сформулювати висновки, провести певні узагальнення, вміло пов’язати теоретичні
узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі у логічному викладі змісту питання,
недостатньо переконливо і впевнено висловлює свої думки.

Оцінка “незадовільно” виставляється у тому разі, коли студент зовсім не
орієнтується у суті питань, не володіє необхідним понятійним апаратом, не опанував
мінімуму наукових джерел, не знає основоположних питань геологічної науки, не може
дати відповіді на додаткові запитання. Відповідь відсутня.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

2.1 Спеціалізація – Загальна та регіональна геологія

Основні етапи розвитку геології. Геологія у XVIII ст.: геологічні ідеї М.В.
Ломоносова, А.Г. Вернера, Дж.Хаттона та Ж.Бюффона. Протистояння нептунізму та
плутонізму кінця XVIII – початку XIX ст. Катастрофізм А.Гумбольта та Л.Буха.
Досягнення кристалографії, мінералогії та петрографії, праці Р.Ж. Гаюї, Ж.Б.Роме де
Ліля, А.Броньяра, К.Наумова. Геологія другої половини XIX ст. Поява еволюційної
палеонтології, геоморфології, тектоніки. Розвиток, вчення про геосинкліналі (Дж.Холл,
Дж.Дена) та платформи (Е.Зюсс, О.П.Карпінський, О.П.Павлов). Удосконалення хімічної
класифікації, створення структурно – мінералогічної класифікації гірських порід.
Розвиток магматичної геології, виникнення учення про метаморфізм та вчення про
родовища рудних корисних копалин. Виникнення гідрології та геофізики. Розвиток
геологічних наук у першій половині XX ст. Нові фізико – хімічні методи дослідження
речовини, виникнення геохімії. Відслонення сейсмічних методів та встановлення
оболонкової будови Землі. Криза конструктивної гіпотези та виникнення мобілізму.
Розвиток вчення про основні геосруктурні елементи літосфери. Виникнення металогенії.
Геологія другої половини XX ст. Протистояння фіксизму та неомобілізму. Концепція
тектоніки літосферних плит. Сучасні технічні, геофiзичні та геохімічні методи
досліджень.

Екзогенні процеси. Вивітрювання та його фактори. Фізичне вивітрювання:
температурне та механічне. Хімічні вивітрювання: окислення,гідратація, розчинення,
гідроліз. Роль органічного світу у процесах вивітрювання. Кори вивітрювання: сучасні та
викопні, площинні та лінійні. Геологічна діяльність вітру: фактори та інтенсивність
еолових процесів; руйнівна робота вітру, дефляція і корозія, форми мікрорельєфу; еолове
транспортування та акумуляція; леси, їх розповсюдженість та значення. Пустелі як
область розвитку еолових процесів; дефляційні та акумулятивних текучих вод.
Площинний схилів змив. Делювій. Тимчасові руслові потоки: розвиток ярів,робота
тимчасових гірських потоків. Пролювій. Базис ерозії. Геологічна робота річок: донна та
бічна ерозія, профіль рівноваги, перенос та акумуляція річкових відкладів. Річкові долини,
їх форма та розвиток. Формування алювію та будова заплави. Надзаплавні тераси, їх типи
та механізм формування. Дельти та естуарії. Річкові системи та їх розвиток. Загальна
спрямованість водної денудації суші, пенеплен.

Геологічна діяльність підземних вод: види води у гірських породах. Класифікації
підземних вод за походженням та за умовами залягання. Напірні та безнапірні води,
артезіанські басейни. Хімізм підземних вод, мінеральні води.
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Карстові процеси: фактори, поверхневі та підземні карстові форми. Геологічна
діяльність льодовиків: розповсюдженість і типи льодовиків; руйнівна робота, льодовикові
форми рельєфу. Морени та їх типи. Флювіо-гляціальні процеси та відклади. Зледеніння в
історії Землі та їх можливі причини.

Геологічна робота морів та океанів. Руйнівна робота моря, акумулятивні форми
рельєфу. Процеси осадко накопичення в різних зонах світового океану: літоральні,
субліторальні, батіальні та абісальні відклади. Процеси формування осадових порід,
діагенез. Катагенетичні перетворення осадових порід. Фації, їх класифікації та
закономірності розподілу. Осадові гірські породи: уламкові, глинисті, хемобіогенні.

Гравітаційні процеси та їх типи. Власне гравітаційні, водно гравітаційні та
гравітаційно-водні процеси, практичне значення їх вивчення.

Ендогенні процеси. Тектонічні рухи, їх класифікація та методи вивчення.
Диз’юнкивні землетруси, їх причини, методи вивчення, розповсюдженість та проблеми
прогнозу. Магматизм та його форми. Вулканічний процес, його стадії. Типи вулканів і
вулканічних вивержень. Будова вулканічних апаратів. Продукти вулканічних вивержень,
вулканічні породи. Розповсюдженість та геодинамічна обумовленість вулканізму.
Структури вулканічних комплексів. Інтрузивний магматизм і форма, і склад інтрузивних
тіл, їх класифікації, інтрузивні породи. Магматичні комплекси. Походження магм та їх
еволюція в корових умовах. Метаморфізм, головні фактори метаморфізму. Особливості
метаморфічних перетворень і метаморфічні гірські породи. Мінеральні парагенезиси та
фації метаморфізму. Типи метаморфізму: моно фаціальний, полі фаціальний і зональний
метаморфізм; локальний і регіональний; ударний і динамометаморфізм; характер
ультраметаморфічних перетворень. Структури метаморфічних комплексів.

Основні геоструктурні елементи літосфери. Сучасний поділ літосфери на великі
та малі плити. Дивергентні, конвергентні та трансформні границі літосферних плит.
Динаміка та кінематика літосферних плит, проблема механізмів переміщень. Основні-
геоструктурні елементи континентів: платформи та складчастого геосинклінальні пояси.
Древні та молоді платформи континентів, Байкальські, Каледонські, герцинські,
мезозойські та альпійські складчасті геосинклінальні споруди Євразії. Орогонез та йото
типи.

Основні риси будови Євразії. Геологічне районування Євразії. Фізико-географічні
дані та геотектонічне районування. Східноєвропейська платформа. Геологічна будова
докембрійського фундаменту та осадового чохла. Сибірська платформа. Геологічна
будова фундаменту, осадовий чохол та платформний магматизм. Китайська та Таримська
платформи. Основні тектонічні елементи та будова платформного чохла. Індостанська
платформа. Мегаблоки і стратиграфія докембрію. Осадовий чохол. Західноєвропейська
молода платформа її районування, тектонічні структури каледоніди і герценіди,
магматизм. Урало-Монгольський складчастий пояс, тектонічне районування.
Західнотихоокеанський складчастий пояс, тектонічне районування та історія геологічного
розвитку. Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс, тектонічне районування та історія
геологічного розвитку.

Основні риси геологічної будови України. Український щит як частина
Східноєвропейської платформи: тектонічне районування; чарноліт-гранулітові,
плагіограніт-амфіболітові, тоналіт-зеленокам’яні, тоналіт-зеленокам’яні, граніто-
метатеригенні та плутонічні структурно-формаційні комплекси Українського щита.
Особливості стратиграфії та тектоніки Скіфської плити. Карпатська альпійська
складчасто-насувна система, загальні риси стратиграфії, тектоніки та магматизму, корисні
копалини Карпат. Складчасті споруди Гірського Криму: стратиграфія, тектоніка та
вугленосність Донецького басейну. Особливості геологічної будови та нафтогазоносність
Дніпрово-Донецької западини.
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11. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. – К.: Либідь, 2003.
12. Тектоника Евразии. Под ред. Яншина А.И. - М: Наука. 1966
13. Тектоніка території Української РСР та Молдавської РСР / Відп. Ред.. В.Г.Бондарчук.

– К.:АНУРСР. 1959.- 218 с.
14. Тектоника Европы. Объяснительная записка к Международной тектонической карте

Европы масштаба 1:2500000. М.:Недра, 1964.
15. Чабаненко І.І. Розломна тектоніка України. К.: Наук. думка, 1966. -180 с.
16. Шевчук В.В., Михайлов В.А. Геотектоніка з основами геодинаміки. КНУ., 2005.
17. Щербаков І.Б. Петрологія Українського щита. - Львів: ЗУКЦ, 2005. – 366 с
18. Хаин В.Е. Региональная геотектоника Альпийско-Средиземноморского пояса

М:Недра, 1984
19. Хаин В.Е., Михайлов А.Е. Общая геотектоника.-М.,1985.
20. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. Из-во “Научный мир”, 2001
21. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. – М., 1988.

Картографічні матеріали і таблиці

1. Комплект карт «Геологія і корисні копалини України» масштабу 1:100000:
Пояснювальні тексти / Під ред.. Д.С.Гурського, В.І.Калініна. К.: УкрДГРІ, 2002. -108 с.
2. Кореляційна і хроностратиграфічна схеми раннього докембрію УЩ. К., 2003
Международная тектоническая карта Европы и смежних областей. Масштаб 1:2500000.
М.: ГГУК, 1981
3. Международная тектоническая карта мира. Масштаб 1: 15000000. М.: ГГУК, 1981

2.2 Спеціалізація - Геологія океанів і морів

Сучасні уявлення про глибинну будову океанів і морів та історію їх розвитку.
Океани і будова їх ложа. Основні риси рельєфу океанського дна. Батиграфической крива.
Підводна континентальна окраїна; континентальний схил; континентальне підніжжя;
улоговини окраїнних морів; острівні дуги; глибоководні жолоби (западини); ложе океану.
Океанічні підняття, серединно-океанічні хребти; підводні каньйони, гори, вулкани. Рельєф
окремих елементів дна океану; батиметрические карти. Будова пасивної континентальної
окраїни, її походження. Будова активних континентальних околиць, їх походження. Будова
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і рельєф серединно-океанських хребтів. Їх походження.. Абісальні рівнини і їх типи,
поширення, Гайот.

Основні риси сучасної структури кори і літосфери землі. Вiк океанiчної земної
кори. Спредінг. Серединно-океанічні хребти. Субдукція. Глибоководні жолоба.
Океанічний тип земної кори.

Рух морської води, його причини, основні течії. Температура морської води.
Солоність і хімічний склад морської води. Гази в морській воді. Тиск і щільність. Рух
морської води: поверхнева і глибинна циркуляція, припливи і відливи. Припливи і відливи,
причини виникнення, геологічна роль. Закономірності хвильових рухів води; хвиля, її
елементи, поведінка хвилі на мілинах і пріглубому березі. Поняття про лізокліне,
критичної глибині карбонатонакопленіе і глибинікарбонатної компенсації.

Стадії утворення осадових порід. Стадія гіпергенезу. Стадія седіментогенезу.
Стадія діагенезу. Характеристика основних типів морського накопичення доних вiдкладiв.

Седиментація в водних басейнах: характеристика процесів, умови і фактори.
Теригенна седиментація. Біогенна седиментація. Геологічна роль організмів в процесах,
що протікають в Світовому океан. Хемогенна седиментація. Розповсюдження . на дні
океану. Кліматична, вертикальна і ціркумконтінентальной зональність вiдкладiв.
Генетичні типи морських вiдкладiв. Теригенні вiдклади. Біогеннi вiдклади.
Вулканогенно-осадові утворення. Полігенні вiдклади. Хемогенние вiдклади.
Диференціація осадової речовини. Гранулометричні типи вiдкладiв. Речовиннi типи
вiдкладiв. Карбонатні вiдклади. Крем'янисті вiдклади. Характеристика вiдкладiв:
літораль, лагуни і лимани, шельф, континентальний схил, ложе Світового океану.
Турбідние потоки, їх походження та формування флішу. Глибоководне осадконакопление і
його особливості. Залізомарганцеві конкреції та корки. Походження конкрецій.
Глибоководні поліметалічні сульфіди. Металоносні вiдкладiв.

Мінеральні ресурси, їх види; поширення в океані; сучасний стан видобутку.
Паливні ресурси, сучасний стан використання. Загальні закономірності утворення
корисних копалин в океан. Розсипні утворення Чорного моря.

Список літератури
1. Авдонин В.В. и др. Полезные ископаемые Мирового океана. М., МГУ. 2000, 160 с.
2. Айбулатов Н.А., Артюхин Ю.В. Геоэкология шельфа и берегов Мирового океана. СПб.

1993: Гидрометеоиздат, 304 с.
3. Богданов Н.А., Каплин П.А., Николаев С.Д. Происхождение и история Мирового

океана. М.: Мысль, 1978, 160 с.
4. Зейболд Е., Бергер В. Дно океана (введение в морскую геологию). М., Мир, 1984, 320с.
5. Ионин А.С. Рельеф шельфа Мирового океана. М.: Наука, 1992, 253 с.
6. Кеннет Дж. П. Морская геология. Т.1 и 2. М.: Мир, 1987.-397 с.
7. Кронен Д. Подводные минеральные месторождения. М, Мир, 1982.
8. Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. – М.: Наука, 1978
9. Лисицын А.П., Богданов Ю.А., Гурвич Е.Г. Гидротермальные образования рифтовых

зон океана. М., Наука, 1990
10. Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. М.: Наука,

1991. 270 с.
11. Литвин В.М. Геология и геоморфология дна океанов. Учебное пособие. –

Калининград: КГУ, 1990
12. Леонтьев О.К. Морская геология (основы геологии и геоморфологии дна Мирового

океана): Учебник для студ. геогр. и океаногр. специальностей ун-тов. – М.: Высшая
школа, 1982. – 344 с. .
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13. Логвиненко Н.В. Морская геология. Учебное пособие для ВУЗов. – Л.: Недра, 1980. –
344 с.

14. Лопатухин Л.И., Рубченя А.В. Введение в океанологию. Часть I. Общие сведения о
Мировом океане. //Учебное пособие. Санкт-Петербург ВВМ. 2009. 133с.

15. Митропольський О.Ю., Наседкин Є.І., ОсокінаН.ПЕкогеохімія Чорного моря :
учебное пособие. - К. , 2006. - 277 с.

16. Митропольський О.Ю., Іванік О.М. Основи морської геології: Підручник. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 219 с.

17. Петров К. М. Биогеография океана. – М: Изд-во Академический Проект, 2008. – 328с.
18. Океанология. Геология океана: Осадкообразование и магматизм океана. – М.: Наука,

1979.
19. Селиванов А.О. Изменение уровня океана в плейстоцене – голоцене и развитие

морских берегов. М., Изд. МГУ, 1996.
20. Удинцев Г.Б. Рельеф и строение дна океанов. – М.: Недра, 1987.
21. Хосино М. Морская геология. – М :Недра, 1986. – 432с.

Картографічні матеріали і таблиці

1. Атлас океанов: Тихий океан. – М.: ГУНИО, 1974.
2. Атлантический и Индийский океаны. – М.: ГУНИО, 1977.
3. Северный Ледовитый океан. – М.: ГУНИО, 1980.
4. Атлас океанов: Проливы Мирового океана. С.-Пб.: ГУНИО, 1993
5. Карта рельєфу дна Світового океану
6. Карта Світового океану

Електронні інформаційні ресурси
1. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179415 – Мазарович А.О.: Строение дна Мирового

океана и окраинных морей
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/
3. http://wiki.web.ru/wiki Категория:Геология_океанов_и_морей
4. http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/arctic.html - IBCAO (International

Bathymetric Chart of the Arctic Ocean) - рельеф дна Северного Ледовитого океана
5. http://www.csc.noaa.gov/text/glossary.html - Voigt, B. 1998. Glossary of Coastal

Terminology. Washington State Department of Ecology, Coastal Monitoring & Analysis
Program, Publication. No. 98-105 (словарь)

6. http://www.usgs.gov/ - Геологическая служба США
7. http://www.ldeo.columbia.edu/ - Ламонтская Обсерватория (Lamont-Doherty Earth

Observatory (LDEO)) (США)
8. http://www.whoi.edu/ - Океанографеский институт Вудсхол (Woods Hole Oceanographic

Institution (WHOL)) (США)
9. http://www.ifm-geomar.de/ - Институт морских исследованний (ФРГ, Киль)
10. http://www.noaa.gov/ - Национальное агенство по океанам и атморсфере (National

Oceanic & Atmospheric Administration) (США)
11. http://www.ifremer.fr/ - Французский институт исследования и использования морей

(French institute for research and exploitation of the sea),
12. http://www.awi-bremerhaven.de/ - Институт исследования полярных областей и морей

Альфреда Вегенара (Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI))

http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.awi-bremerhaven.de%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.ifremer.fr%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.noaa.gov%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.ifm-geomar.de%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.whoi.edu%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.ldeo.columbia.edu%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.usgs.gov%2F
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.csc.noaa.gov�xt%glossary.html
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http0%%www.ngdc.noaa.gov%mgg�thymetry%arctic%arctic.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1179415
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2.3 Спеціалізація – Інженерна геологія

Грунтознавство.
Зміст і структура грунтознавства та його положення в системі геологічних наук.

Властивості геологічного середовища - компоненти інженерно-геологічних умов.
Класифікація ґрунтів. Загальна класифікація гірських порід для інженерно-геологічних
цілей.

Склад ґрунтів. Тверда фаза ґрунтів. Розподіл твердої компоненти ґрунтів за
мінеральним складом. Будова і властивості первинних силікатів. Будова та властивості
простих солей. Будова та властивості глинистих мінералів. Органічна речовина та органо-
мінеральні комплекси. Розмір, морфологічні особливості та кількісне співвідношення
елементів твердої компоненти ґрунту. Класифікації структурних елементів твердої
компоненти ґрунту за розмірами. Гранулометричний та мікроагрегатний склад
дисперсних ґрунтів. Рідка компонента ґрунтів. Класифікація видів води в ґрунтах. Зв'язана
вода. Вільна вода. Природна вологість ґрунтів і її вплив на їх властивості. Газова
компонента ґрунтів. Склад шарів в ґрунтах. Стан газів в ґрунтах. Жива компонента
ґрунтів. Мікроорганізми та макроорганізми в ґрунтах.

Структурні зв'язки в ґрунтах. Структура та текстура ґрунтів.
Властивості грунтів. Фізичні властивості ґрунтів. Теплофізичні властивості

ґрунтів. Електричні властивості. Магнітні властивості. Фізико-хімічні властивості ґрунтів.
Розчинність ґрунтів. Адсорбційні властивості. Корозійні властивості та агресивність
ґрунтів. Пластичність ґрунтів. Набухання ґрунтів. Усадочність ґрунтів. Капілярні
властивості. Фізико-механічні властивості ґрунтів. Основні поняття. Деформаційні
властивості ґрунтів. Міцностні властивості ґрунтів. Зсув ґрунтів. Рівняння
Кулона.Реологічні властивості ґрунтів.

Класифікація ґрунтів. Види класифікацій. Принципи побудови загальної
класифікації. Загальна класифікація.

Загальні уявлення про масиви ґрунтів, фактори, що визначають їх інженерно-
геологічні властивості. Польові методи визначення властивостей порід. Комплекс методів
одержання інженерно-геологічної інформації. Методика виділення інженерно-геологічних
елементів. Визначення нормативних і розрахункових значень показників властивостей
ґрунтів.

Інженерна геодинаміка.

Інженерна геодинаміка як науковий напрям інженерної геології. Визначення
інженерної геодинаміки як теоретичного розділу науки. Цілі, завдання, зміст і об'єкти
дослідження інженерної геодинаміки; її значення для інженерного будівництва,
використання і охорони територій. Зв'язок інженерної геодинаміки з природними і
технічними науками.

Загальні поняття про геологічні та інженерно-геологічні процеси. Фактори, що
визначають розвиток геологічних та інженерно-геологічних процесів.

Пізнання основних закономірностей, механізму та поширення геологічних і
інженерно-геологічних процесів як неодмінна умова і складова частина інженерно-
геологічного обґрунтування вибору місця розташування споруди або території
господарського освоєння, технології будівництва, режиму експлуатації і створення
принципових інженерних схем ефективної інженерного захисту територій від небезпечних
наслідків природних процесів і зниження соціально-екологічного і матеріального збитку.

Рухи земної кори та дислокації. Землетруси. Геологічні умови виникнення
землетрусів. Енергія та інтенсивність землетрусів. Методи їх вивчення. Оцінка
сейсмічності територій. Інженерно-геологічні чинники сейсмічного мікрорайонування.
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Визначення приросту сейсмічної бальності в залежності від інженерно-геологічних умов.
Приклади сейсмічного мікрорайонування територій великих міст. Завдання інженерно-
геологічних досліджень в районах з високою сейсмічністю.

Вивітрювання гірських порід і основні його чинники. Заходи боротьби з
вивітрюванням гірських порід.

Фізико-геологічні явища, характерні для областей розвитку багаторічномерзлих
порід. Деформація споруд внаслідок явищ промерзання і відтанення. Умови будівництва в
районах розвитку багаторічномерзлих порід. Інженерно-геологічні дослідження еолових
процесів. Заходи боротьби з рухомими пісками.

Діяльність поверхневих вод. Площинний змив і струменева ерозія.
Яругоутворення. Діяльність річок. Формування берегів природних і штучних водоймищ.
Заходи боротьби з морською абразією. Переробка берегів і формування чаші водосховищ.

Просідні явища в гірських породах. Будівництво на просідних породах.
Карст. Умови утворення і розвитку карсту, заходи боротьби з ним.
Болота і заболочені території. Умови утворення боліт. Будівництво на заболочених

територіях.
Діяльність підземних вод. Підземні води як один з головних інженерно-геологічних

факторів, що обумовлює зміну властивостей гірських порід і виникнення та розвиток
сучасних геологічних і інженерно-геологічних процесів. Суфозійні явища. Пливуни.
Завдання інженерно-геологічних досліджень і заходи боротьби з суфозією ы пливунами.

Дія гравітаційних сил на схилах. Зсуви.Умови виникнення зсувного процесу.
Класифікація зсувів. Методи інженерно-геологічного вивчення зсувів. Заходи боротьби зі
зсувами. Осипи, обвали, розсипи.

Процеси, пов‘язані з інженерно-господарською діяльністю людини.
Здійснення комплексних спостережень за сучасними геологічними і інженерно-

геологічними процесами і явищами з метою їх аналізу і створення постійно діючих
моделей процесів для їх дослідження, прогнозу і розробки заходів з управління
процесами.

Регіональна інженерна геологія.

Сучасний стан і проблеми регіональної інженерної геології, зв'язок з іншими
геологічними дисциплінами.

Фактори, що визначають інженерно-геологічні умови території. Природні і
техногенні чинники формування інженерно-геологічних умов території.

Класифікація геологічних тіл у регіональній інженерній геології. Навчання про
формації і його значення в регіональній інженерній геології. Чинники, що визначають
характер формацій. Класифікація формацій в інженерно-геологічних цілях. Характерні
риси геосинклінальних формацій. Характерні риси платформених формацій. Характерні
риси орогених формацій. Принципи за якими прийнято розділяти літологічні типи
формацій у інженерній геології. Характеристика інженерно-геологічних особливостей
осадочних, магматичних та метаморфічних формацій.

Принципи інженерно-геологічної типізації територій, їх виділення.
Інженерно-геологічна характеристика регіонів (щити молодих і древніх платформ;

плити молодих і древніх платформ; епіплатформені материкові орогени;
епігеосинклінальні орогени; крайові і міжгірські прогини; материкові рифтогени).

Принципи інженерно-геологічного районування територій. Таксономічні одиниці
інженерно-геологічного районування території, ознаки їх виділення. Види районування.
Інженерно-геологічне районування території України.
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2.4 Спеціалізація – Гідрогеологія

Вода Землі. Якісні показники підземних вод.
Сучасне визначення та актуальні задачі гідрогеології. Загальні уявлення про

підземні води. Єдність природних вод планети. Підземна складова загального кругообігу
води на Землі. Гіпотези походження підземних вод.

Вода в атмо-, гідро- і літосфері. Природний кругообіг води. Водний баланс, основні
елементи і засоби їх виміру. Атмосферні опади, їх типи. Поверхневий стік. Сумарне
випаровування, його компоненти. Підземний стік. Поняття про водносольовий баланс.

Види води в гірських породах. Класифікація видів води в гірських породах проф.
А. Ф. Лебедєва, Є. М. Сергеєва.

Фізичні властивості і хімічний склад підземних вод. Водно-фізичні і фільтраційні
властивості гірських порід. Показники містких властивостей. Коефіцієнт проникності,
коефіцієнт фільтрації, водопроводимість (Т). Розрахункові, лабораторні і польові засоби
визначення коефіцієнту фільтрації.

Якісні характеристики підземних вод. Фізичні властивості підземних вод. Фізичні
аномалії води і сучасні уявлення про їх природу. Температура підземних вод,
класифікація. Щільність, прозорість, колір, запах, смак, засоби їх визначення. Електричні
властивості води.

Речовинний склад підземних вод. Молекулярний і ізотопний склад води. Підземна
вода як складний розчин. Іонний склад води. Макро-, мезо- і мікрокомпоненти. Хімічні
властивості води: соленість, жорсткість, окислювально-відновний потенціал (eh), реакція
(pH), агресивність. Класифікації підземних вод за хімічними властивостями. Санітарний
стан підземних вод. Методи оцінкі. Бактеріологічний склад води. Поняття про колі-
індекс, колі-тітр. Фактори формування хімічного складу підземних вод.

Види і засоби аналізів хімічного складу підземних вод. Обробка результатів
скороченого хімічного аналізу води і засобів його цифрового і графічного вираження.
Формула Курлова, графік Роджерса, круговий графік Толстіхіна, квадратний графік
Толстіхіна, трикутний графік Ферре. Способи відображення хімічного складу підземних
вод.

Основи динаміки підземних вод і методи гідрогеологічних досліджень
Види руху води: ламінарний, турбулентний, в’язко-пластичний. Поняття про напор.

Закон Бернуллі. Поняття про гідродинамічну сітку руху фільтраційного потоку.

http://www.geology.com.ua/publications/geoinformatics/current/article;31;434/
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Закон Дарсі. Напорний градієнт. Коефіціент фільтрації, його математичний і
фізичний сенс. Межі використання закону Дарсі. Поняття про фільтраційний потік, типи
потоків. Розрахунок витрат фільтраційного потоку в різноманітних гідрогеологічних
умовах. Одиночна витрата фільтраційного потоку міжпластових і грунтових підземних
вод.

Види та призначення гідрогеологічних досліджень. Основи гідрогеологічного
картографування та принципи побудови гідрогеологічних карт різного змісту та
масштабу. Види дослідно-фільтраційних робіт, галузь їх застосування та основні вимоги
до проведення. Постановка та методика інтерпретації дослідних відкачок. Поняття про
режим підземних вод та методи його вивчення. Вивчення режиму підземних вод. Основні
режимоутворюючі фактори і типи режиму. Використання матеріалів режимних
спостережень

Характеристика основних типів підземних вод. Умови залягання підземних
вод.

Класифікація підземних вод за умовами залягання і характером водовмісткіх порід.
Верховодка. Її головні особливості і практичне значення. Грунтові води. Чинники

кліматичної зональності грунтових вод. Грунтові води вододільних простірів. Грунтові
води долин. Їх значення і головні особливості. Грунтові води алювіальних відкладів, їх
типи і характерні особливості. Міжпластові підземні води. Сучасний стан проблеми
походження надмірного напору у міжпластових водах. Гідрогеохімічна зональність.

Артезіанські басейни. Класифікація артезіанських басейнів за особливостями
будівлі. Гідродинамічна і гідрохімічна зональність артезіанських басейнів, особливості її
прояву в різних геолого-структурних і ландшафтно-кліматичних умовах. Основні
артезіанські басейни України. Головні риси будівлі Причорноморського артезіанського
басейну.

Тріщинні і карстові підземні води. Класифікація трищін. Тріщинні підземні води.
Основні особливості, практичне значення і засоби вивчення. Особливості
гідрогеологічних досліджень. Основні карстові райони України.

Мінеральні підземні води. Бальнеологічна класифікація. Гідрогеохімічна
класифікація. Особливості і умови розповсюдження основних типів мінеральних вод.
Мінеральні води України.

Промислові та термальні підземні води. Поняття про промислові води і їх
класифікація. Провінції і райони поширення промислових вод. Термальні. води;
закономірності закономірності формування і поширення, приклади практичного
використання термальних і промислових вод. Основні положення і принципи
гідрогеологічного районування території, типи гідрогеологічних районів.

Оцінка запасів і охорона підземних вод.
Види запасів підземних вод. Поняття про родовища підземних вод. Визначення

гравітаційних та пружних запасів підземних вод. Поняття про динамічні ресурси
підземних вод, форми їх вираження та методи вивчення. Запаси і ресурси підземних вод.
Головні фактори та джерела формування експлуатаційних запасів підземних вод.
Категоризація експлуатаційних запасів підземних вод. Методи оцінки.

Специфіка охорони підземних вод як корисної копалини і компоненти природного
середовища. Види і джерела забруднення. Організація спостережень і прогнозні оцінки
поширення забруднення. Поняття про раціональне використання та охорону підземних
вод. Основні види водоохоронних заходів.
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