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Вступ 
Дана дисципліна «Геофізичний моніторинг екологічно небезпечних об`єктів» належить до 

базових нормативних геологічних курсів підготовки магістрів напрямку Геологія, що викладається 
на І курсі  I  семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій _36_ год., лабораторних _18_ год., 
самостійна робота _54_ год., та форма підсумкового контролю закінчується заліком. За умови 
успішного опанування дисципліни студенту присвоюється  3.0   кредитів ЕСТS. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 
Вивчити та засвоїти  основні поняття теоріїї надійності, безпеки, ризику.  
Предмет навчальної дисципліни, 

Здобуття навичок практичного застосування ймовірностних моделей прогнозування стійкості 
об’єктів, що знаходяться під впливом циклічних геофізичних полів.  

Вимоги до знань та вмінь. 
Студент повинен знати: 
- поняття надійності та стійкості екологічно небезпечних об`єктів (ЕНО) 
- статистичну динаміку, класифікацію систем та типів геофізичних впливів 
- статистичні теорії крихкого руйнування 
- спектральні характеристики геофізичних динамічних процесів 
Студент повинен вміти: 
- володіти методикою оптимізації ЕНО з урахуванням економічних експлуатаційних 

показників 
- вміти розподіляти екстремумів випадкового процесу, що моделює геофізичні 

впливи 
- дати оцінку функції надійності у випадку багатовимірного простору параметрів 

геофізичного моніторингу . 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.  Спецкурс  

«Геофізичний моніторинг екологічно небезпечних об`єктів» є складовою циклу професійної 
підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «магістр» (7.040103). 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни 
«Геофізичний моніторинг екологічно небезпечних об`єктів» оцінюється за модульно-рейтинговою 
системою.  Вона  складається  з   2  модулів. 

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та 
контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати 
максимально 2  бали за усні відповіді, 2  бали за доповнення на практичних заняттях в кожному зі 
змістових модулів. 

Модульний контроль:   2  модульні  контрольні  роботи  (за  1 семестр). 
- усна  відповідь,  домашня  письмова  робота –     _2__  бали; 
- доповнення –         _2__  бали; 
- модульні  контрольні   роботи –       _20_  балів. 

В межах кожного змістового модуля передбачені наступні форми поточного 
контролю: опитування, тести, захист виконаних практичних робіт, модульна 
контрольна робота. Максимальна кількість балів, що може бути набрана в кожному із 
змістових модулів наведена в наступній таблиці: 
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Форми поточного 

контролю 
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Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 10 20 30 40 100 
Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 10 20 30 40 100 

Розрахунок білів змістовного модулю виконується за наступною формулою: 
ЗМ = О×0.1 + Т×0.2 + ПР×0.3 + МКР×0.4 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю за три змістові модулі 
студент отримав середню арифметичну кількість балів, яка є меншою за 60, то студент не 
допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом з дисципліни «Основи геофізики». 

Система контролю знань та умови складання заліку.  
Залік проводиться після першого семестру згідно навчального плану. Максимальна 

кількість балів, що може набрати студент на заліку – 100. 
Результати навчальної діяльності студентів за весь курс (включаючи залік) 

оцінюються за 100-бальною шкалою, тобто за результатами семестру студент отримує 
підсумкову оцінку за 100-бальною системою. Підсумкова оцінка розраховується як 
середньозважена кількості балів, отриманих студентом за два змістові модулі та іспит. 
Розрахунок виконується за наступною формулою: 

ПО = ЗМ1×0.3 + ЗМ2×0.3 + ЗЛК×0.4 
де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – змістовий модуль; ЗЛК – кількість балів, отримана 
студентом за іспит; 0.2, 0.4 – вагові коефіцієнти. 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності1 
За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84 4 добре 

65 – 74 
60 – 64 3 задовільно 

Зараховано 

35 – 59 
1 – 34 

2 незадовільно не зараховано 

 
                                                 
1 У РНП зазначається лише та шкала, яка відповідає формі підсумкового контролю, якщо іспит – з оцінками, 
якщо ж залік, відповідно «зараховано» чи «не зараховано». 
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НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин 

№ лекції Назва  лекції 
Лекції 

Семінари/ 
лаборат., 
практичні 

Самост. 
Робота 

Інші 
форми 
контр. 

Змістовий модуль 1 

1 

Поняття надійності та стійкості 
екологічно небезпечних об”єктів(ЕНО). 
Вхідні та вихідні параметри. Пряма та 
обернена задачі 
 

4  6  

2 
Ймовірностні моделі розрахунку 
параметрів стійкості ЕНО 
 

2 2 4  

3 
Надійність експлуатації штучних та 
природних водосховищ 
 

2  4  

4 
Поняття про міцність та надійність 
елементів конструкцій, машин та споруд 
 

4 2 6  

5 
Статистична динаміка, класифікація 
систем та типів геофізичних впливів 
 

2  4  

6 
Стохастичні крайові задачі геофізики, 
метод функцій Гріна 
 

2 4 4  

Модульний контроль1 (тест, контрольна робота, колоквіум)     

Змістовий модуль 2 

7 

Випадкові термопружні напруження у 
гірських масивах із штучними пустотами 
різної форми 
 

4  6  

8 
Статистичні теорії крихкого руйнування 
 

2 4 4  

9 

Обґрунтування нормативних розрахунків 
будівельних конструкцій у зонах 
сейсмічного ризику 
 

2  4  

                                                 
1 За рішенням викладача можливе оцінювання одного із змістових модулів без проведення модульного 
контролю (за сумою балів, які студент отримав за кожен вид виконаної роботи, передбаченої даним ЗМ) 



 

 

6

10 
Застосування моделей пуасонівського 
типу 
 

4 2 2  

11 

Оптимізація параметрів ЕНО з 
урахуванням економічних 
експлуатаційних показників 
 

2  4  

12 
Спектральні характеристики 
геофізичних динамічних процесів 
 

2 2 2  

 13  
Розподіл екстремумів випадкового 
процесу, що моделює геофізичні впливи 
 

4 2 4  

Модульна контрольна робота     

14      

15      

 ВСЬОГО 36 18 54  

 
Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 
Лекцій – 36 год. 
Семінари/лабораторні, практичні – _18___ год. 
Самостійна робота -54 год. 
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Лекція 1. Поняття надійності та стійкості екологічно небезпечних 
об”єктів (ЕНО). Вхідні та вихідні параметри. Пряма та обернена задачі 
(4год.) 
 
Предмет та задачі теорії надійності та зв’язок із результатами геофізичного 
моніторингу. 
Кількісні характеристики небезпеки взагалі та в тому числі екологічно небезпечних 
об’єктів у різних нормованих просторах. 
Вхідні та вихідні параметри лінійної крайової задачі функціонування об’єкту в умовах 
геофізичних впливів. 
Задача про ідентифікацію визначальних параметрів із заданим ступенем 
точності, що відповідає нормативним вимогам.   
 
 
Лекція 2. Ймовірностні моделі розрахунку параметрів стійкості ЕНО(2год.) 
 
Випадкові величини та їх числові характеристики. Функція розподілу та 

щільність розподілу геофізичних полів.  
Основні підходи до розв’язання модельних задач функціонування об’єкту, що 

знаходиться під впливом випадкових геофізичних полів. 
Залежність параметрів надійності від типу розподілу випадкового поля. 
Можливість застосування детермінованої моделі та її недоліки. 
 
 
Лекція 3. Надійність експлуатації штучних та природних водосховищ(2год.) 
 
Модель функціонування водосховища, що включає критерії безпечної експлуатації та та 
варіанти оцінки ризику при сейсмічних, циклічних та довготривалих впливах геофізичних 
полів. 

Основи економічного підходу до оцінки ризиків руйнації дамби водосховища. 
 
 
Лекція 4. Поняття про міцність та надійність елементів конструкцій, 
машин та споруд/(4год.) 
 
Міцність та надійність. Однорідні системи лінійних диференціальних рівнянь. Системи m 
лінійних рівнянь з n невідомими. Теорема Кронекера – Капеллі. Фундаментальна система 
розв’язків. Характеристичне рівняння. Функція Гріна та інтегральні рівняння. Критерії 
міцності. 
 
 
Лекція 5. Статистична динаміка, класифікація систем та типів 
геофізичних впливів (2год.) 
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Основні рівняння статистичної динаміки. Системи із розподіленими 
параметрами. Модель суцільного середовища. Інфінітеземальні та скінчені 
деформації. Вступ до теорії нелінійної динаміки. Перспективи застосування. 
 
 
Лекція 6. Стохастичні крайові задачі геофізики, метод функцій Гріна(2год.) 
 
Поняття про граничні задачі. Переваги методів інтегральних рівнянь у світлі 
застосування обчислювальної техніки. Фундаментальні розв’язки та їх значення для 
створення компютерних моделей.  
 
 
 
Лекція 7. Випадкові термопружні напруження у гірських масивах із 
штучними пустотами різної форми(4год.) 
 
Основні співвідношення термопружності. Температурні ефекти у геологічному 
середовищі та їх зв’язок із напруженнями та деформаціями у зонах 
геометричних концентраторів. Задача Кірша. Теорема Ешелбі. 
 
 
Лекція 8. Статистичні теорії крихкого руйнування (2год.) 
 
Фізичні аспекти процесу руйнування. Статистичні теорії та їх застосування для 
прогнозу надійності. Крихке та в’язке руйнування. 
 
 
Лекція 9. Обґрунтування нормативних розрахунків будівельних конструкцій 
у зонах сейсмічного ризику (2 год.) 
 
Сейсмостійкість будівельних споруд типу укриття, резервуарів наземного та 
підземного типу. Вплив флуїдонасиченості на поведінку фундаменту. 
Коливання об’єктів на пружній та в’язкопружній основі. 
 
 
 
Лекція 10. Застосування моделей пуасонівського типу (4 год.) 
Метод умовних функцій надійності. Кумулятивні моделі. Моделі марковського типу. 
Застосування пуасонівських моделей. Обчислення математичного сподівання числа 
відмов систем за даними геофізичного моніторингу. 
 
 
Лекція 11. Оптимізація параметрів ЕНО з урахуванням економічних 
експлуатаційних показників (2год.) 
 
Основні поняття про ціну, вартість, втрати та способи їх врахування в моделях ЕНО. 
Аналіз напівемпіричних моделей еволюції параметрів та використання економічних 
показників у критеріях прогнозу безпеки та можливих ризиків. 
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Лекція 12. Спектральні характеристики геофізичних динамічних процесів 
(2год.) 
 
Поняття спектру випадкового процесу. Небезпека резонансів. Інженерні методи 
визначення спектру. Застосування сучасного програмного забезпечення. Інтегральні 
перетворення та їх реалізація на ЕОМ. 
 
 
Лекція 13. Розподіл екстремумів випадкового процесу, що моделює геофізичні 
впливи (4год.) 
 
Ймовірністні моделі екстремальних геофізичних впливів. Зниження ресурсу 
внаслідок потоку екстремальних впливів. Довготривале руйнування. 
Залишковий ресурс. Автоматизація статистичного аналізу засобами 
обчислювальної техніки. Статистичні розрахунки у MS Excel. Пакети 
статистичного аналізу. 
 
 
 
 
Практичне заняття 1. 

1. Лінійні операції над векторами та тензорними величинами 
2. Елементарні перетворення векторів та тензорів 
3. Поняття суми та добутку у просторі випадкових подій 
4. Надійність та ризик, функції розподілу ймовірностей 
5. Визначальні рівняння та  матеріальні праметри 
6. Обернений оператор, обернена матриця 
7. Нормативні документи 

 
Практичне заняття 2. 

1. Методи розв’язку Однорідні системи лінійних диференціальних рівнянь  
2. Рівняння із випадковими визначальними параметрами. 
3. Обчислення ймовірності випадкової події, що впливає на безпеку ЕНО 
4. Визначення області безпеки по заданих моделях 

 
Практичне заняття 3. 

5. Методи розв’язку Однорідні системи лінійних диференціальних рівнянь  
6. Рівняння із випадковими визначальними параметрами. 
7. Обчислення ймовірності випадкової події, що впливає на безпеку ЕНО 
8. Визначення області безпеки по заданих моделях 

 
Практичне заняття 4. 

1. Лінінні рівняння статистичної динаміки.  
2. Модель суцільного середовища.  
3. Обчислення скінчених поворотів та зсувів 
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Практичне заняття 5. 

1. Основні співвідношення термопружності.  
2. Температурні напруження у неоднорідному геологічному середовищі.  
3. Напруження в трубопроводах при зміні зовнішньої теператури 

 
 
Практичне заняття 6. 

1. Модель тріщини, фізичні аспекти процесу руйнування.  
2. Крихке та в’язке руйнування, Тріщина Гріффітса, Дагдейла. 
3. Циклічне навантаження, поняття про втому. 

 
 
Практичне заняття 7. 

1. Сейсмостійкість будівельних споруд  
2. Вплив тріщинуватості та флуїдонасиченості на поведінку фундаменту.  
3. Пружні сталі та функції релаксації  
4. Коливання об’єктів на пружній та в’язкопружній основі. 

 
 
Практичне заняття 8. 

1. Задачі на застосування умовних функцій надійності.  
2. Обчислення математичного сподівання числа відмов систем за даними геофізичного 

моніторингу. 
 
Практичне заняття 9. 

1. Основні формули зміни вартості, витрат.  
2. Еволюція параметрів міцності та економічних показників у критеріях прогнозу 

безпеки та можливих ризиків. 
 
 
Практичне заняття 10. 

1. Спектр випадкового процесу. Небезпека резонансів.  
2. Застосування сучасного програмного забезпечення та інженерні методи визначення 

спектру.  
3. Інтегральні перетворення та їх реалізація на ЕОМ. 
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