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Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знань з теорії та можливостей 
геофізичних  методів  для  вирішення  інженерних  задач,  здійснення  вимірювальних 
робіт,  виконання  обробки  та  аналізу  спостережених  даних,  сприяти  поширенню 
інженерної геофізики у повсякденній професійній та соціальній діяльності.  
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ фізики, математики, геометрії та геофізики. 
Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В  програмі  дисципліни  основна  увага  приділяється  прикладній  геофізиці  та 
методиці  виконання  вимірювальних  робіт.  Розглядаються  підходи  до  розв’язку  прямих 
та  обернених  задач.  Прийоми  якісної  та  кількісної  інтерпретації  пояснюються  на 
окремих  аномаліях.  Характеризуються  області  застосування  інженерної  геофізики  на 
реальних  прикладах.  До  розгляду  включено  загальні  принципи  постановки  геофізичних 
завдань, огляд шляхів їх реалізації та ефективність.  

Завдання (навчальні цілі): 
 ознайомити  з термінологічним апаратом інженерної геофізики;  
 надати фізикоматематичні основи геофізичних методів;  
 пояснити основні причини виникнення геофізичних полів; 
  охарактеризувати  загальні  принципи  будови  датчиків  та  методики  проведення 

польових робіт; 
  набуття  студентами  необхідних  методологічних  знань  з  прийомів  якісної  та 

кількісної інтерпретації даних інженерної геофізики; 
  засвоєння  студентами  базових  знань  із  застосування  геофізичних  досліджень  для 

інженерних задач; 
  ознайомлення  з  основними  принципами  комплексування  геофізичних  методів  та 

виконання моніторингу небезпечних геологічних процесів. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Код  Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і 
навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
1.1  Основні поняття і терміни інженерної 

геофізики, класифікацію геофізичних 
методів та їх досліджувані параметри

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.2  Комплекс геофізичних методів для 
знаходження водоносних горизонтів 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.3  Комплекс геофізичних методів для 
літологічного розчленування верхньої 
частини розрізу 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.4  Методи фізичних властивостей 
грунтів та їх застосування 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.5  Способи вивчення сейсмічності та 
сейсмічного районування. 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.6  Методи інженерної геофізики для 
вивчення підземних пустот, зсувів та 
процесів підтоплення 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.7  Комплекс геофізичних методів  лекція,  Письмова  до 10 % 



вивчення стану будівельних 
конструкцій та комунікацій 

лабораторне 
заняття 

робота 

1.8  Вивчення скельних порід та 
відстеження крівлі мерзлих порід 
методами інженерної геофізики 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота  

до 10 % 

2.1  Вимірювати, обробляти та описувати 
дані геофізичних спостережень та 
пояснювати їх зв’язок з геологічними 
та техногенними об’єктами 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

2.2  Виконувати польові та лабораторні 
геофізичні вимірювання 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

3.1  Вміти організувати бригадну 
геофізичну зйомку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

4.1  Розуміння особистої відповідальності 
за професійні рішення які можуть 
давати інформацію про геологічне 
середовище 

лекція, 
лабораторне 
заняття 

Письмова 
робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні та лабораторні заняття і самостійна робота студентів. 
 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1)  Контрольна  робота  з  геофізичного  вивчення  рівня  підземних  вод  – 5  балів  (рубіжна 

оцінка 3 бали) 
2) Контрольна робота з літологічного розчленування геофізичними методами верхньої 

частини розрізу – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 
3)  Контрольна  робота  з  дослідження  стану  техногенних  об’єктів  геофізичними 

методами – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 
4) Оцінка за виконання та захист робіт на лабораторних заняттях – 45 балів (рубіжна 

оцінка 27 балів). 

2.  Підсумкове  оцінювання  у  формі  іспиту1:  максимальна  оцінка  40  балів,  рубіжна 
оцінка 24 бали.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Змістовні  модулі  (ЗМ)  формують  бали,  які  виставляються  за  результатами  роботи 
студента  впродовж  усього  семестру,  як  сума  (проста  або  зважена)  балів  за 
систематичну роботу впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів 
за змістовні модулі та балів за іспит.  
 

  ЗМ1/Частина 1  ЗМ2/Частина 2  ЗМ3/Частина 3 іспит  Підсумкова оцінка 
Мінімум  12  12  12  24  60 

Максимум  20  20  20  40  100 

                                           
1 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 



Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20  балів.2 
Оцінка  за  іспит  не може  бути меншою 24  балів  для  отримання  загальної  позитивної 
оцінки за курс.  
 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульнорейтинговою системою та 
передбачає: виконання 10 лабораторних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість  засвоєних  знань  та  вирішити  поставлені  задачі  використовуючи  окреслені 
викладачем  методи  та  засоби)  та  проведення  3  письмових  модульних  контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового іспиту. 
 

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent  90‐100 

Добре / Good  75‐89 
Задовільно / Satisfactory  60‐74 
Незадовільно / Fail  0‐59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п 
Назва  теми 

лекції  лабораторні  Самостійна робота 
Частина 1. Гідрогеологічні та геологічні задачі інженерної геофізики 

1  Вступ. Інженера геофізика в системі наук.  
Тема 1. Дослідження гідрогеологічних задач  4  4  20 

2  Тема 2. Літологічне розчленування розрізу  6  2  22 
  Контрольна робота 1       

Частина 2. Геофізичні методи для інженерних задач 
3  Тема 3.  Дослідження техногенних об’єктів  4  4  20 
4  Тема 4.  Вивчення фізичних властивостей  6  2  22 
  Контрольна робота 2       

Частина 3. Інженерна геофізика в екології  
5  Тема 5.  Дослідження екзогенних процесів   4  4  20 
6  Тема 6.  Вивчення сейсмічності  6  4  22 
  Контрольна робота 3       
  Екзаменаційна робота з дисципліни       
  ВСЬОГО  30  203  126 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 180 год. 4, в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Лабораторні заняття – 20 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 126 год. 

                                           
2 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
3 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 

тривалості пари). 
4 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 5 
Основна:  

1. Огильви А.А. Основы инженерной геофизики / А.А. Огильви. : – М. Недра, 1990. – 501 
с. 

2. Ляховицкий  Ф.М.,  Хмелевской  В.К.,  Ященко  З.Г.  Инженерная  геофизика  /    Ф.М. 
Ляховицкий, В.К. Хмелевской, З.Г. Ященко. : – М. Недра, 1989. – 252 с. 

3. Савич  А.И.,  Куюнджич  Б.Д.,  Коптев  В.И.,  и  др.  Комплексные  инженерно
геофизические исследования при строительстве гидротехнических сооружений / 
Савич А.И., Куюнджич Б.Д., Коптев В.И. и др. : –  М. Недра, 1990. – 462 с. 

4. Калинин  А.В.,    Калинин  В.В.,  Пивоваров  Б.Л.  Сейсмоакустические  исследования  на 
акваториях. /А.В. Калинин,  В.В. Калинин, Б.Л. Пивоваров. : –  М. Недра, 1983. – 253 с. 

5. Горяинов Н.Н., Ляховицкий Ф.М.  Сейсмические методы в инженерной  геологии.  : –  
М. Недра, 1979. – 143 с. 

6.  Черняк Г.Я. Электромагнитные методы в гидрогеологии и инженерной геологии. / 
Г.Я. Черняк. : –  М. Недра, 1987. – 187 с. 

7. Шарапанов Н.Н., Черняк Г.Я., Барон В.А. Методика геофизических исследований при 
гидрогеологических съемках с целью мелиорации земель. – М.: Недра, 1974. – 167 с. 

8. Методы  геофизики  в  гидрогеологии  и  инженерной  геологии  /  Горяинов  Н.Н., 
Шарапанов Н.Н., Чубаров В.Н. и др. – М.: Недра, 1985 – 184 с. 

Додаткова: 
9. Справочник геофизика. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых. 

/ под ред. Н.Б. Дортман. : –  М. Недра, 1984. – 455 с. 
10. Шевнин  В.А.,  Модин  И.Н.  и  др.  Геоэкологическое  обследование  предприятий 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Як застосовується гравіметрія в інженерній геофізиці? 
2. Як застосовується магнітометрія в інженерній геофізиці? 
3. Як застосовується електрометрія в інженерній геофізиці? 
4. Як застосовується сейсмометрія в інженерній геофізиці? 
5. Як застосовується ядерна геофізика в інженерній геофізиці? 
6. Як застосовується термометрія в інженерній геофізиці? 
7. Як застосовується каротаж та просвічування в інженерній геофізиці? 
8. Як вивчаються гідрогеологічних завдання геофізичними методами? 
9. Як вивчаються інженерно-геологічні завдання геофізичними методами? 
10. Які методи застосовуються в археологічній та геотехнічній геофізиці? 
11. Як знаходять грунтові та артезіанські води методами інженерної геофізики? 
12. Як вивчається динаміка підземних вод методами інженерної геофізики? 
13. Як вимірюється температура і мінералізація води методами інженерної 

геофізики? 
14. Як вивчаються тріщинуваті і пластові води методами інженерної геофізики? 
15. Як вивчаються водотривкі породи методами інженерної геофізики? 
16. Як вивчаються водопроникні породи методами інженерної геофізики? 
17. Як вивчаються льодовики та вічна мерзлота методами інженерної геофізики? 
18. Як виконується картування поверхні корінних порід методами інженерної 

геофізики? 
19. Як вивчаються тріщинуватість порід методами інженерної геофізики? 
20. Як досліджуються карстові форми методами інженерної геофізики? 
21. Як вивчається густина гірських порід методами інженерної геофізики? 
22. Як вимірюються пружні модулі порід методами інженерної геофізики? 
23. Як досліджується вологість гірських порід методами інженерної геофізики? 
24. Як вивчається сейсмостійкість методами інженерної геофізики? 
25. Як знаходять приповерхневі пустоти в інженерній геофізиці? 
26. Як досліджують кратери в інженерній геофізиці? 
27. Як виконується моніторинг просідання солі та руху брекчій в інженерній 

геофізиці? 
28. Як вивчається масив льоду в інженерній геофізиці? 
29. Для чого виконується моніторинг прискорення сили тяжіння в інженерній 

геофізиці? 
30. Як виконується оцінка стану будівельних об’єктів 
31. Як вивчаються зсувні процеси в інженерній геофізиці? 
32. Як застосовується інженерна геофізика для дослідження процесів 

підтоплення? 
33. Як застосовується інженерна геофізика для будівництва? 
34. Як застосовується інженерна геофізика для контролю за станом 

трубопроводів? 
35. Як проводиться сейсмічне мікрорайонування території? 

 


