
 

 



 

 



 

1. Мета дисципліни – дати сучасні теоретичні знання та виробити практичні навички викори-

стання методів розв'язання прикладних задач фізики Землі з використанням геофізичного мо-

ніторингу стану геологічного середовища. Особливу увагу планується приділити освоєнню те-

оретичних основ методики прогнозування кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для ви-

рішення актуальних проблем захисту населення, будинків і споруд від небезпечних ендогенних 

процесів у сейсмічних зонах. Освоїти експериментальні методи визначення кількісних пара-

метрів сейсмічної небезпеки для потреб сейсмостійкого проектування нових споруд і вироб-

лення заходів із забезпечення сейсмостійкості існуючих об‘єктів. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: 

Знати сучасні методи геофізичних досліджень верхньої частини земної кори та її осадового 

шару зокрема і вміти їх застосовувати у виробничій та науково-дослідницькій діяльності. 

Знання сучасних засад природокористування, взаємодії природи і суспільства із застосуванням 

раціонального використання природних ресурсів, екологічних аспектів та основ природоохо-

ронного законодавства. 

Сучасні системи організацій національного, регіонального, локального моніторингу  за небез-

печними природними та природно-техногенними процесами 

2. Вміти : 

Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, сертифікацію використання приро-

дних ресурсів, прогнозувати розвиток  екологічних, технологічних, економічних та соціальних 

наслідків на окремих об’єктах природокористування. 
Проводити оригінальні дослідження й розробки, які здійснюються для отримання нових знань 

Проводити статистичний аналіз, математичне моделювання та прогноз оцінки параметрів які 

відповідають за стійкість середовища у часі і просторі 

3. Володіти елементарними навичками: 

Володіння навичками самостійної наукової роботи в галузі наук про Землю. 

Володіння навичками планування, виконання презентацій результатів досліджень у взаємодії 

з фахівцями інших галузей знань і управління. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: предметом вивчення навчальної дисципліни 

є освоєння аспірантом теоретичних основ і практичних навичок використання геолого-геофі-

зичних методів прогнозування кількісних параметрів природних і природно-техногенних ка-

тастроф вцілому і  сейсмічної небезпеки, зокрема для забезпечення захисту населення, будин-

ків і споруд від землетрусів і супроводжуючих їх явищ.  
 

4. Завдання (навчальні цілі) – підготовка висококваліфікованого фахівця ступеня доктора фі-

лософії в галузі проблем моніторингу екологічного стану середовища та прикладних задач фі-

зики Землі за спеціальністю «Науки про Землю», формування професійних компетентностей, 

необхідних для інноваційної науково-дослідницької діяльності, здатність ставити й вирішу-

вати актуальні проблеми захисту населення, будинків і споруд від небезпечних ендогенних 

процесів у сейсмічних зонах 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. Вміти; 3. Комунікація; 4. Авто-

номність та відповідальність) 
Форма/Методи ви-

кладання і навчання 

Форма / Ме-

тоди оціню-

вання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Теоретичні основи й практичні підходи 

до організації геофізичного монітори-

нгу стану геологічного середовища 

Лекції, практичні 

--/- 

до 10 % 

1.2 Експериментальні лабораторні та 

польові геофізичні методи вирішення 

Лекції, практичні 
--/- 

до 15 % 



проблем захисту населення, будинків і 

споруд від небезпечних ендогенних 

процесів у сейсмічних зонах 

1.3 Методи проведення теоретичних і екс-

периментальних досліджень 

Лекції, практичні 
--/- 

до 15 % 

1.4 Закономірності розвиту природи і тех-

ніки для розвитку нових концепцій, 

принципів і методів синтезу наукових 

знань у науці 

Лекції, практичні 

--/- 

до 10 % 

2.1 Освоїти експериментальні методи ви-

значення кількісних параметрів сейсміч-

ної небезпеки для потреб сейсмостій-

кого проектування нових споруд і виро-

блення заходів із забезпечення сейсмос-

тійкості існуючих об`єктів 

Самостійне навчання 

--/- 

до 15 % 

2.2 Проводити оригінальні дослідження й 

розробки, які здійснюються для отри-

мання нових знань 

Самостійне навчання 

--/- 

до 10 % 

2.3 Освоїти сучасні методи геолого-геофізи-

чних даних та оцінки ризиків виник-

нення небезпечних природних і приро-

дно-техногенних геологічних катастроф 

 

 

до 15 % 

3.1 Вміти організувати бригадну геофі-
зичну зйомку для ефективного вирі-
шення поставленої задачі 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

4.1 Розуміння особистої відповідальності 
за професійні рішення,  які можуть 
давати інформацію про геологічне се-
редовище 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота аспірантів. 
 

6. Схема формування оцінки: 

6.1. Форми оцінювання аспірантів: 

Семестрове оцінювання: 

1) Виступ на семінарі – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів)           

2) Оцінка на іспиті – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів        

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 

24 балів. Під час іспиту аспірант надає відомості про особливості підготовки дисертаційної 

роботи з використанням отриманих знань та вмінь. Підсумкове оцінювання у формі іспиту 

є обов’язковим. 
Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи аспіранта впродовж усього се-

местру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та отри-

маних під час іспиту. 
 Семестрова кількість  

балів 

Іспит Підсумкова  

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Умови допуску до підсумкового екзамену : Аспірант не допускається до підсумкового 

оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 
 

6.2. Організація оцінювання: Контроль передбачає: проведення семінару. Підсумкове оціню-

вання проводиться у формі іспиту. 



6.3. Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

7. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/

п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Прак-

тичні 

Самостійна 

робота 

1 
Міжнародні, національні, регіональні, локальні системи 

моніторингу за станом  природних середовищ 
4  

12 

2 
Теоретичні , експериментальні та прикладні проблеми 

сейсмології 
4 2 

16 

3 

Вирішення актуальних проблем захисту населення, буди-

нків і споруд від небезпечних ендогенних процесів у сей-

смічних зонах 

2 2 

16 

4 
Сейсмічність і сейсмічний режим території України й су-

міжних районів 
2  

12 

5 

Геодинаміка та прогнозування тектонічної активності; 

геодинамічні, тектонічні, геолого-геофізичні та інші про-

цеси в зонах підготовки землетрусів, сейсмічні передвіс-

ники 

2  

16 

6 
Методи оцінки сейсмічної небезпеки сейсмічної вразли-

вості будівель та споруд 
2  

12 

7 

Застосування методів ризик-аналізу для оцінки та мінімі-

заціїї втрат від імовірних сейсмічних подій та пов`яза-

них з ними екзогенних процесів 

2  

12 

 ВСЬОГО 18 4 96 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 18год. 
Практичні – 4 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота - 96 год. 
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