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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 

Дисципліна «Сучасні проблеми інженерної геодинаміки» належить до переліку дисциплін 

вільного вибору аспіранта. 

 Предмет вивчення дисципліни - знання про закони і закономірності виникнення 

природних і техногенних геологічних процесів і явищ в результаті взаємодії геологічного 

середовища з іншими середовищами. 

 Пререквізити курсу – дисципліна базується на знаннях матеріалу професійно 

орієнтованих дисциплін освітньо-професійних програм бакалавра і магістра зі спеціальності 

«Науки про Землю».  

 Мета курсу - 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 методах 

зменшення ступеня небезпеки і ризику їх виникнення, масштабів та інтенсивності їх 

розвитку. поглибити розуміння наукових шляхів розв‘язання цих проблем 

 Завдання дисципліни: - 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.  



Очікувані результати. Здобувач 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.  

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

 Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.), практичних (14 год) організації 

самостійної роботи студентів (60 год.). 

 Основна підготовка студентів у значній мірі покладається на самостійне вивчення 

предмета аспірантами під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються 

методи навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); дискусія; 

самостійна робота студентів. Під час виконання практичних занять аспіранти 

використовують теоретичні знання для виконання практичних завдань. Передбачається 

проведення групових консультацій (1 год. на тиждень згідно розкладу консультацій). 

 Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи інженерної геодинаміки 

 

Тема 1. Cучасні уявлення про сутність актуальних проблем інженерної геодинаміки  

Тема 2. Стан геологічного середовища в умовах техногенезу.  

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

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

Тема 5. Оцінка природних небезпек і ризику. 

 

Змістовий модуль 2. Мікроблокова тектонічна активність та інженерно-геологічні 

процеси 

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

процесів.  

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. 
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Інформаційні ресурси 

Бібліотека геолога. Матеріали про геологію і геодезію.  

    http://geobooks.com.ua/books/engineering_geology/engineering_geology_254.html 

http://ukrgeo.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=24&sobi2Id=46&I

temid=100009 

http://www.geology.com.ua/publications/geoinformatics/current/article;31;434/ 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної 

кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань в процесі заняття. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

Оцінювання 

 

Поточний контроль 

Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Сума 

балів 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 

 

10 10 40 40 100 

 

Підсумковий контроль за дисципліною – Залік. Залік складає аспірант, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 

опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

Для аспірантів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних занять чи 

самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання МК, за яку 

отримана незадовільна оцінка. 

Самостійна робота аспірантів. 

Робота аспірантів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 

тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 

вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 

самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які 

вимагають від аспіранта систематичну самостійну роботу. 

 

До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу: 

1) Навчальний контент (Конспект лекцій) 

2) Завдання для підсумкової роботи, питання на залік 

3) Електронне навчання у системі ZOOM 

http://geobooks.com.ua/books/engineering_geology/engineering_geology_254.html
http://ukrgeo.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=24&sobi2Id=46&Itemid=100009
http://ukrgeo.org/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=24&sobi2Id=46&Itemid=100009
http://www.geology.com.ua/publications/geoinformatics/current/article;31;434/

