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Вступ 

Навчальна програма дисципліни вільного вибору «Сучасні проблеми інженерної 

геодинаміки» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Науки про Землю» 

підготовки доктора філософії зі спеціальності 103 «Науки про Землю».  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: знання про закони і закономірності 

виникнення природних і техногенних геологічних процесів і явищ в результаті взаємодії 

геологічного середовища з іншими середовищами. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  
Вивчення дисципліни базується на знаннях аспірантами матеріалу професійно 

орієнтованих дисциплін освітньо-професійних програм бакалавра і магістра зі 

спеціальності «Науки про Землю» спеціалізацій «Геологія, Гідрогеологія та інженерна 

геологія». У подальшому знання та вміння дисципліни будуть використовуватися для 

написання науково-кваліфікаційної (дисертації) роботи, наукових статей, виступів на 

конференції та здачі кандидатського іспиту зі спеціальності.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи інженерної геодинаміки 

2. Мікроблокова тектонічна активність та інженерно-геологічні процеси. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета 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 методах зменшення ступеня 

небезпеки і ризику їх виникнення, масштабів та інтенсивності їх розвитку 

Завдання дисципліни зводяться к наступному: 

- привити уявлення про ієрархічну будову літосфери, про її фундаментальні 

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

- домогтися сприйняття студентами 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. 

  

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. 
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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. 

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 
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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 аспірант 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.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3,0 кредиту 

ЄКТС. 

 

2. 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 

геодинамики». 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 

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

проектування. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2009 

9. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні 

положення. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2017 

10. ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. 

Основні положення. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2017. 

11.ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд 

від зсувів та обвалів. ДП «УкрНДНЦ», 2017 р. 
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Форми контролю з боку викладача поєднуються з формами самоконтролю і 

колегіального контролю, коли аспіранти вчаться оцінювати не тільки свої роботи, а й 
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