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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів –3,0 

 

годин –90 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – ___-_______ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

103 Науки про Землю 
(код і назва) 

 

 

Освітньо-наукова 

програма 

Науки про Землю  
 

Рівень вищої освіти: 

третій  

(освітньо-науковий) 

вибіркова дисципліна 

 

Рік підготовки: 

1й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

16год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. - 

у т.ч. ІНДЗ*: -    -      год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

* – за наявності 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Метою навчальної дисципліни ««Сучасні проблеми інженерної геодинаміки» є 

формування у майбутніх фахівців сучасного комплексу знань, умінь і навичок про основні 

закономірності формування геологічних і інженерно-геологічних процесів в ході еволюції 

приповерхневої частини літосфери (геологічного середовища) в результаті її взаємодії з іншими 

середовищами в умовах інтенсивного техногенезу, і методи зменшення ступеня небезпеки і 

ризику їх виникнення, масштабів та інтенсивності їх розвитку. 

Завдання дисципліни зводяться к наступному: 

- привити аспірантам уявлення про ієрархічну будову літосфери, про її фундаментальні 

властивості, з яких виводяться властивості - компоненти інженерно-геологічних умов; 

- домогтися сприйняття аспірантами концепції розвитку геологічного середовища через 

взаємодію з оточуючими середовищами, в тому числі техногенним середовищем; 

- навчити виявляти причини виникнення небезпечних геологічних процесів, методику їх 

діагностики та прогнозування, а також обґрунтування захисних заходів; 

- навчити оцінювати кількісними методами ступінь небезпеки геологічних процесів і явищ 

для життєдіяльності на освоюваних територіях. 
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Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

а) загальних (ЗК): 

ЗK 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 03. Здатність до організації, планування та управління науковими проектами;  

ЗК 04. Здатність породжувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 05. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях; 

ЗК 06. Навички міжособистісного спілкування, пов'язані з умінням взаємодіяти з іншими 

людьми та працювати в команді. 

ЗК 07. Здатність спілкуватися на фахову тематику з експертами з інших галузей. 

б) Спеціальних (СК): 

СК 01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у геології та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть 

бути опубліковані у провідних наукових виданнях з геології та суміжних галузей. 

СК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в 

сфері морської геології, палеонтології, інженерної геології, гідрогеології, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

СК 04. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в 

геології та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації. 

СК 05. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності. 

СК 06. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 

доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

СК 07. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення, застосування  наявних фундаментальних та 

створення нових цілісних знань. 

СК 08. Здатність проводити пошук, обробляти, аналізувати та систематизувати наукову 

інформацію за темою дисертації, обирати методики  і засоби вирішення  наукових задач. 

СК09. Здатність демонструвати глибинні знання та розуміння основних концепцій, 

важливих фактів, принципів та теорій з геології. 

СК 10.Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в галузі 

геології та суміжних науках, інтерпретувати дані власного наукового дослідження, відносити їх 

до відповідної теорії з використанням сучасних методів дослідження, інформаційних 

технологій. 

СК 11. Здатність демонструвати знання сучасного стану, основних тенденцій та 

перспектив розвитку геологічної науки, орієнтуватись в сучасних проблемах наукових 

досліджень в галузі геології та суміжних науках, продукувати нові ідеї при вирішенні 

дослідницьких і практичних задач. 

Очікувані результати навчання.  

Кінцеві програмні результати  навчання (РН),формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна «Сучасні проблеми інженерної геодинаміки»: 

РН 01. Володіння концептуальними та методологічними знаннями в галузі геології, бути 

здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. 

РН 02. Глибоке розуміння загальних принципів, методів геологічних наук, методології 

наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях (у сфері морська геологія, 

палеонтологія, інженерна геологія, гідрогеологія) та у викладацькій практиці. 

РН 03. Глибоке розуміння теоретичних основ, прикладних засад, сучасних тенденцій та 

перспектив розвитку геологічної науки, спроможність орієнтуватися в сучасних проблемах 

наукових досліджень в геології й суміжних науках. 

РН05. Ґрунтовні знання методів наукових досліджень морської геології, палеонтології, 

інженерної геології, гідрогеології та вміння їх використовувати на належному науковому рівні. 
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РН 06. Поглиблене знання ранніх та нових актуальних напрямів досліджень, сучасних 

досягнень в галузі геології, застосовування їх для вирішення наукових завдань і самостійної 

пошукової роботи в межах обраного наукового напряму (морська геологія, палеонтологія, 

гідрогеологія, інженерна геологія). 

РН 08. Вміння планувати і виконувати експериментальні та теоретичні дослідження з 

геології, дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного обладнання, 

критично аналізувати результати власних і отриманих іншими дослідниками досліджень у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо розглянутої проблеми. 

РН 09. Вміння розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні проекти з метою 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань для розв’язування актуальних 

наукових проблем геології з дотриманням норм академічної етики, академічної доброчесності, і 

з врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів 

РН 10. Володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями, 

комп’ютерними засобами та програмами для проведенні наукових досліджень та освітній 

діяльності (пошук, оброблення та аналіз інформації, статистичні методи аналізу даних великого 

обсягу, геологічне, гідрогеологічне та інженерно-геологічне  моделювання). 

РН 11. Вміння ініціювати, організовувати та проводити комплексні міждисциплінарні 

дослідження в галузі геології, науково-дослідницькій та інноваційній діяльності, результатом 

яких є отримання нових знань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- теоретичні, методичні та прикладні аспекти інженерної геодинаміки; 

- ієрархічну будову літосфери, її фундаментальні властивості, з яких виводяться властивості 

-компоненти інженерно-геологічних умов;  

- концепції розвитку геологічного середовища через взаємодію з оточуючими геосферами і 

багаторівневими системами зовнішніх (астрономічних) збурень;  

- методи аналізу і обробки початкових даних геодинамічного впливу екзотектогенезу на 

розвиток інженерно-геологічних процесів;  

- основні принципи, методи планування і організації геодинамічного моніторингу.  

вміти:  

- ставити наукові і практичні завдання в галузі інженерної геодинаміки;  

- систематизувати та інтерпретувати інженерно-геодинамічну інформацію; 

- користуватись методиками обробки й аналізу результатів структурно-геодинамічного 

картування; 

 аналізувати просторово-часові ряди геологічних, інженерно-геологічних процесів з точки зору 

сучасного екзотектогенезу;  

узагальнювати результати досліджень;  

давати рекомендації з комплексу заходів щодо раціонального використання та охорони 

геологічного середовища і споруд.  

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інженерної геодинаміки 

Тема 1. Cучасні уявлення про сутність актуальних проблем інженерної 

геодинаміки. 

Предмет і завдання навчальної дисципліни «Сучасні проблеми інженерної геодинаміки». 

Місце дисципліни у освітньо-професійній програмі підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "доктор філософії". Структура навчальної дисципліни. 

Становлення інженерної геодинаміки. Новий етап у розвитку інженерної геодинаміки. 

Взаємовідносини інженерної геодинаміки з іншими науковими напрямками.  

Тема 2. Стан геологічного середовища в умовах техногенезу. 

Умови і фактори геологічних процесів і явищ. Взаємодія геологічного середовища з 

техногенними факторами. Прогноз техногенних геологічних процесів і явищ. Проблеми 
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управління та прогнозування. Завдання і методи прогнозування техногенних геологічних 

процесів. 

Тема 3. Взаємодія геологічного середовища з природними і техногенними 

середовищами. Теоретичні основи функціональної та динамічної взаємодії. Вплив результатів 

взаємодії на стійкість територій, будівель і споруд.  

Тема 4. Моніторинг геологічних, літотехнічних і еколого-геологічних систем. 

Загальні відомості і вимоги до моніторингу. Види моніторингу природних небезпек. Методи 

моніторингу небезпечних процесів. Структура систем моніторингу небезпечних природних 

процесів. Технологія моніторингу небезпечних процесів. Програми, методика і техніка 

виконання спостережень, обробка їх результатів, прийняття рішень. 

Тема 5 Оцінка природних небезпек і ризику. Поняття природного ризику і його аналіз. 

Ідентифікація небезпек і оцінка ризику. Прогноз ризику. Методи оцінки ризику. Експертний 

методичний підхід до оцінці ризиків. 

 

Змістовий модуль 2. Мікроблокова тектонічна активність та інженерно-геологічні 

процеси. 

Тема 6. Динамічна структура земної кори та її вплив на розвиток інженерно-

геологічних процесів. Просторові характеристики геологічних структур, рівні ієрархії, розміри 

блоків по латералі і глибині. Вплив астрономічних факторів на часову мінливість 

геодинамічного поля, напруги і деформацій. Вплив високочастотного (з періодичністю від 

декількох місяців до декількох десятків років) екзотектогенезу на розвиток: зсувних процесів, 

деформацій будинків і споруд, режим підземних вод. Структурно-тектонічні особливості 

геологічного середовища м. Одеси. 

Тема 7. Основні фундаментальні та прикладні напрямки у вивченні мікроблокової 

тектонічної активності. Структурно-геодинамічне картування. Еманаційна зйомка. Газова 

зйомка. Методи лінеаментно-геодинамічного і структурно-гідрогеологічного аналізу.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
У тому числі 

Усього 
У тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інженерної геодинаміки 

 

Тема 1. Cучасні уявлення про сутність актуальних проблем інженерної геодинаміки. 

 6,0 1,0    5,0       

Тема 2: Стан геологічного середовища в умовах техногенезу. 

 13,0 1,0 2,0   10,0       

Тема 3: Взаємодія геологічного середовища з природними і техногенними середовищами. 

 20,0 4,0 6,0   10,0       

Тема 4: Моніторинг геологічних, літотехнічних і еколого-геологічних систем 

 16,0 2,0 4,0   10,0       

Тема 5: Оцінка природних небезпек і ризику 

 10,0 2,0    8,0       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

65,0 10 12,0   43       

Змістовий модуль 2. Мікроблокова тектонічна активність та інженерно-геологічні 

процеси. 

Тема 6: Динамічна структура земної кори та її вплив на розвиток інженерно-геологічних 

процесів 
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 9,0 2    7       

Тема 7: Основні фундаментальні та прикладні напрямки у вивченні мікроблокової тектонічної 

активності  

 16,0 4 2   10       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

25 6 2   17       

Усього годин 90 16 14   60       

 

5. Теми семінарських занять 

          Немає  

 

6. Теми практичних  занять 

                    

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна/заочна 

1 Створення цільової комплексної програми дослідження процесів 

інженерної геодинаміки. 
2 

2 Інженерно-геологічні дослідження території що ускладнені розвитком 

несприятливих екзогенних геологічних процесів 
2 

3 Оцінка і прогноз стійкості зсувних схилів 2 

4 Основні блоки сучасного геодинамічного моніторингу, організація і 

функціонування..  
4 

5 Оцінка природних небезпек і ризику 2 

6 Деформації земної поверхні  за даними лінеаментно-геодинамічного 

аналізу 
2 

 Усього …………………………………………………………. 14 

 

7. Теми лабораторних  занять 

          Немає  

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 

1 Особливості вивчення геологічних процесів інженерною геодинамікою. 5 

2 Інженерна діяльність людини, як геологічний фактор перетворення 

геологічного середовища. 
5 

3 Техногенез і розвиток техногенно-природної небезпеки 5 

4 Вплив екзогенних і ендогенних процесів на функціонування природно-

технічних і літотехніческіх систем, методів прогнозування та оцінки 

природних небезпек 

5 

5 Взаємодія геологічного середовища з природними і техногенними 

середовищами 
5 

6 Методи вивчення і оцінки природних небезпек 5 

7 Моніторинг геологічних, літотехнічних і еколого-геологічних систем 5 

8 Оцінка природних небезпек і ризику.  5 

9 Поняття природного ризику і його аналіз 5 

10 Вплив астрономічних факторів на розвиток інженерно-геологічних процессів 5 
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11 Мікроблокова геодинаміка та ії вплив на розвиток інженерно-геологічних 

процесів 
5 

12 Захист інженерних споруд від природних небезпечних процесів. 5 

 Усього …………………………………………………………. 60 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
    Немає  

 
10. Методи навчання 

Лекції із застосуванням методів пояснювально-ілюстративного, дослідницького, 

проблемного викладання; індивідуальні навчально-дослідні завдання творчо-практичної 

спрямованості; опрацювання нового матеріалу; робота з матеріалами та інформацією Інтернету 

та ін. Індивідуальні та групові консультації. 

                                                                                                    
11. Методи контролю 

Засоби підсумкового контролю:  завдання, письмове або усне опитування, залік. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Предмет, зміст, задачі і наукові основи курсу сучасна інженерна геодинаміка.  

2. Назвіть взаємовідносини інженерної геодинаміки з іншими науковими напрямками 

3. У чому особистість нового етапу становлення інженерної геодинаміки 

4. Взаємодія геологічного середовища з іншими середовищами 

5. Методи інженерної геодинаміки 

6. Класифікація геологічних процесів і явищ.  

7. Загальні закономірності розвитку і поширення геологічних процесів і явищ. 

8. Чинники та критерії складності умов та їх вплив на вибір методу створення моделі 

середовища. 

9. Взаємодія геологічного середовища з техногенними факторами 

10. Надати визначення термінів «процес», «явище», стадія процесу. 

11. Що розуміють під умовами геологічного процесу 

12. Що розуміють під факторами геологічного процесу 

13. Дайте визначення техносфери  

14. Назвіть основні техногенні чинники активізації геологічних процесів 

15. Проблеми управління та прогнозування геологічних процесів 

16. Завдання і методи прогнозування техногенних геологічних процесів 

17. Загальні відомості і вимоги до моніторингу.  

18. Види моніторингу природних небезпек.  

19. Які види моніторингу розрізняють по масштабному рівню функціонування 

20. Методи моніторингу небезпечних процесів.  

21. Структура систем моніторингу небезпечних природних процесів.  

22. Технологія моніторингу небезпечних процесів.  

23. Програми, методика і техніка виконання спостережень, обробка їх результатів, прийняття 

рішень 

24. Поняття природного ризику і його аналіз.  

25. Ідентифікація небезпек і оцінка ризику.  

26. Прогноз ризику.  

27. Назвіть методи оцінки ризику.  

28. Експертний методичний підхід до оцінці ризиків. 

29. Просторові характеристики геологічних структур, рівні ієрархії, розміри блоків по 

латералі і глибині 

30. Бінарна структура тектоносфери 

31. Дизюнктиви і тектонічні хвилі 
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32. Охарактеризуйте вплив астрономічних факторів на часову мінливість геодинамічного 

поля, напруги і деформацій 

33. Вплив високочастотного екзотектогенезу на деформації будинків і споруд 

34. Вплив високочастотного екзотектогенезу на режим підземних вод. 

35. Охарактеризуйте метод структурно-геодинамічного картування. 

36. У чому полягає метод лінеаментно-геодинамічного аналізу 

                                                       
13. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

Поточний контроль 
Модуль- 

ний конт-

роль 1 

Модуль- 

ний 

конт-

роль 2 

Сума 

балів 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 

 

10 10 40 40 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

14. Методичне забезпечення 

Програма навчальної дисципліни; підручники і навчальні посібники; опорні конспекти лекцій; 

питання для поточного і підсумкового контролю знань; ілюстративні матеріали та ін. 

..... 

15. Рекомендована література 

Основна 

1. Бондарик Г.К. Общая теория инженерной (физической) геологии. М.:Недра, 1981. 256 с. 
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7. ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних 

впливів, від пожежі  Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. Київ. 

Мінрегіонбуд України, 2010.. 

8. ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення 
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