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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Моніторинг геологічного середовища» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія», спеціальності  8.04010302 «Гідрогеологія» 

Дана дисципліна  за вибором студента. 
Викладається у 2 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 216 год.  
 (3 кредити ECTS ) зокрема: лекції – 28 год., практичні – 56  год., самостійна 
робота – 132 год. У курсі передбачено 2 модульні контрольні роботи.  
Завершується дисципліна іспитом в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни – надати знання про властивості і процеси геологічного 
середовища, як частини земної кори (літосфери) охопленої впливом 
господарської діяльності (техногенезу), про методи контролю змін в 
геологічному середовищі, для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій – 
руйнування об’єктів, аварій, катастроф. 

Завдання – розгляд питань формування геологічного середовища, його 
компонентів, меж і типів, властивостей і процесів, методів і засобів 
моніторингу, управління природно-техногенними системами. 

Предмет вивчення – вивчення частини геологічного простору охопленого 
впливом різних видів господарської діяльності людини. 

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з 4-х тем (4 лекції), другий – з 5-ти тем (5 лекцій). 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  

1. геологічне середовище як об’єкт вивчення інженерної геології; 
2. типи геологічного середовища; 
3. стан і процеси, що розвиваються в геологічному середовищі; 
4. надзвичайні ситуації, що виникають в зв’язку з процесами в геологічному 

середовищі; 
5. безпеку, загрози і ризики, що виникають в зв’язку з використанням 

геологічного середовища; 
6. мету і завдання моніторингу геологічного середовища, його виду; 
7. технічні засоби моніторингу геологічного середовища; 
8. методи управління станом природно-техногенних систем. 

вміти: 
1. визначати засоби моніторингу для контролю стану та процесів в 

геологічному середовищі; 
2. прогнозувати на основі даних інструментальних спостережень загрози і 

ризики пов’язані з використанням геологічного середовища; 
3. приймати рішення з у правління природно-техногенних систем. 



Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Моніторинг геологічного 
середовища» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Гідрогеологія».  

Зв’язок з іншими дисциплінами. для опанування навчальної дисципліни 
необхідні знання з «Фізики», «Математики», «Хімії», «Гідрології», 
«Гідрогеології», «Інженерна геологія», «Екологічна гідрогеологія», «Механіка 
ґрунтів», «Геоінформаційні системи в гідрогеології та інженерній геології». 
Отримані знання будуть необхідними для вивчення «Методики еколого-
геологічних досліджень», написання кваліфікаційних робіт та в подальшій 
науково-практичній діяльності.  

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 4, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми 5 - 9. Обов’язковим для іспиту є виконання практичних робіт. 
(зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю: 
ЗМ1 ЗМ 2  

Min. – 10  балів Max. – 30 
балів 

Min. – 10 балів Max. – 30 
балів 

Модульна контрольна 
робота 1 10 30   
Модульна контрольна 
робота 2   10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів, для одержання іспиту обов’язково слід повторно 
здати всі практичні роботи, написати модульні контрольні роботи і вкластися в 
зазначені вище мінімальні залікові бали (слід зазначити умови, які висуває лектор). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 
жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів: 

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 



 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

     
Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Моніторинг геологічного середовища. 
ТЕМА 1. Геологічне середовище, компоненти, межі, типи, загрози, 

ризики. (16 год). 
Геологічне середовище, як частина земної кори, яка зазнає впливу 

господарської діяльності. Класифікація техногенних впливів. Типи геологічного 
середовища за видами господарської діяльності: аграрний, забудованих 



територій, гірничий (кар’єри, шахти, свердловини, змішаний). Виникнення 
загроз та ризиків при формування різних типів геологічного середовища. 

ТЕМА 2. Процеси в геологічному середовищі. (28 год.). 
Процеси в літосфері викликані техногенними впливами. Осідання та 

просідання поверхні, їх наслідки. Схилові гравітаційні процеси та їх наслідки. 
Провали над підземними виробками і карстовими порожнинами. 

ТЕМА 3. Особливості структури геологічного середовища в основних 
геоструктурних областях території України. (28 год.). 

Формування геологічного середовища в межах основних геоструктурних 
областях території України. Основні компоненти геологічного середовища в 
окремих геоструктурних областях України: Український щит, Дніпрово-
Донецька западина, Причорноморська впадина, Карпати, Крим та ін. Лесові 
відклади як компонент геологічного середовища в залежності від видів 
техногенезу. Алювіальні відклади як компонент геологічного середовища в 
залежності від видів техногенезу. 

ТЕМА 4. Формування геологічного середовища в залежності від видів 
господарської діяльності людини. (26 год). 

Формування геологічного середовища при техногенезі. Формування 
аграрного типу геологічного середовища. Формування геологічного середовища 
на забудованих територіях і в районах гірничих робіт. Види природно-
техногенних систем. 

 
Змістовий модуль 2. Моніторинг стану і процесів в геологічному 

середовищі. 
ТЕМА 5. Види і суб’єкти моніторингу. (16 год). 
Види моніторингу геологічного середовища. Рівні моніторингу довкілля: 

глобальний, національний, регіональний, локальний, детальний. Моніторинг 
деформацій і зміщень. Моніторинг режимів підземних вод. Моніторинг 
ендогенних та екзогенних процесів. Моніторинг геофізичних полів. 

ТЕМА 6. Моніторинг екзогенних геологічних процесів. (28 год). 
Моніторинг схилових ерозійно-гравітаційних процесів. Моніторинг 

розвитку процесів просідання над підземними порожнинами і виробками. 
 
ТЕМА 7. Геофізичні методи моніторингу. Геодинамічні полігони. (22 год). 

Геофізичні методи моніторингу. Методи та апаратура геофізичних 
спостережень. Геодинамічні полігони Карпатський та Кримський. Мета та 
завдання спостережень на геодинамічних полігонах. 
ТЕМА 8. Аерокосмічні методи моніторингу геологічного середовища. (22 год). 



Аерокосмічні методи моніторингу. Сучасні засоби та методи 
аерокосмічних спостережень. Дешифрування аерокосмічних знімків.  
Дистанційне зондування землі. 

ТЕМА 9. Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) та геоінформаційні 
системи (ГІС) в системі моніторингу геологічного середовища. Земельні і 
містобудівні кадастри. (26 год). 

ІАС та ГІС в системі моніторингу геологічного середовища. Опрацювання 
та відображення результатів моніторингу. Інформаційно-аналітичні системи. 
Карти геологічного середовища. Кадастри управління геологічним середовищем 
і станом природно-техногенних систем. 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

теми НАЗВА ТЕМИ Лекції Практ. 
робота 

Самост. 
робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Моніторинг геологічного середовища. 
1 Геологічне середовище, компоненти, межі, типи, 

загрози, ризики. 
2 4 10 

2 Процеси в геологічному середовищі. 4 8 16 
3 Особливості структури геологічного середовища 

в основних геоструктурних областях території 
України. 

4 8 16 

4 Формування геологічного середовища в 
залежності від видів господарської діяльності 
людини. 

4 6 16 

Модульна контрольна робота 1  2  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Моніторинг стану і процесів в геологічному 

середовищі. 
5 Види і суб’єкти моніторингу. 2 4 10 
6 Моніторинг екзогенних геологічних процесів. 4 8 16 
7 Геофізичні методи моніторингу. Геодинамічні 

полігони. 
2 4 16 

8 Аерокосмічні методи моніторингу геологічного 
середовища. 

2 4 16 

9 Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) та 
геоінформаційні системи (ГІС) в системі 
моніторингу геологічного середовища. Земельні 
і містобудівні кадастри. 

4 6 16 

Модульна контрольна робота 2  2  
Іспит    

Всього 28 56 132 
 
Загальний обсяг за семестр 216 год., 
в тому числі: 
лекції – 28 год.; 
практичні заняття – 56 год.; 
самостійна робота – 132 год. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ 
УМОВИ ТА ЇХ ОЦІНКУ. 

 
ТЕМА 1. Геологічне середовище, компоненти, межі, типи, загрози, ризики. 
(8 год) 
 
Лекція 1. Геологічне середовище, компоненти, межі, типи, загрози, ризики. 

Геологічне середовище, як частина земної кори, яка зазнає впливу 
господарської діяльності. Класифікація техногенних впливів. Типи геологічного 
середовища за видами господарської діяльності: аграрний, забудованих 
територій, гірничий (кар’єри, шахти, свердловини, змішаний). Виникнення 
загроз та ризиків при формування різних типів геологічного середовища. 
Практичне заняття 1 (4 год). 

Взаємодія геологічного середовища та техносфери. 
Концепція формування стану геологічного середовища. 
Класифікація техногенного впливу на геологічне середовище. 
Показники техногенного впливу на геологічне середовище. 
Стійкість геологічного середовища до техногенного впливу. 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год) 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Охарактеризуйте аграрний тип геологічного середовища. 
2. Дайте означення геологічному середовищу урбанізованих територій та 
ризикам, які виникають при цьому? 
3. Охарактеризуйте гірничий тип геологічного середовища, а також загрози 
та ризики, які виникають при цьому. 
4. Що таке змішаний тип геологічного середовища? 

 
Література. 

1. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території 
України. К.: ТОВ «Гнозіс», 2004 – 156 с. 

2. Екогеологія України: навчальний посібник / В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнєв, С.А. Вижва та ін. – К. ВПЦ «Київський національний 
університет». – 2011. – 671 с. 

3. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризики: наукові концепції та 
математичні методи /А.Б. Качинський. – К.: ІПНБ, НАСБУ, 2004. – 472 с. 

4. Королёв В.А. Мониторинг геологической среды: Учебник / Под 
редакцией В.Т. Трофимова. – М.: «МГУ», 1995. – 272 с. ISBN 5-211-
03344-2. 



5. Рагозин А.Л. Теория и практика оценки геологических рисков: 
автореферат дис. доктора геолого-минералогических наук: 04.00.07 / 
Производственный и НИИ по инженерным изысканиям в строительстве. – 
М., 1997. – 60 с. 

 
ТЕМА 2. Процеси в геологічному середовищі. (12 год) 

Лекція 2. Процеси в геологічному середовищі. 
Процеси в літосфері викликані техногенними впливами. Осідання та просідання 
поверхні, їх наслідки. Схилові гравітаційні процеси та їх наслідки. Провали над 
підземними виробками і карстовими порожнинами. 
Практичне заняття 2 (8 год). 

1. Вплив техногенних факторів на розвиток процесів в геологічному 
середовищі. 

2. Зв'язок екзогенних та ендогенних процесів в геологічному середовищі. 
3. Система районування та прогнозу розвитку процесів в геологічному 

середовищі. 
 
Завдання для самостійної роботи (16 год). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Назвіть та охарактеризуйте процеси в літосфері викликані техногенними 
впливами. 

2. Чим відрізняється осідання та просідання поверхні, а також їх наслідки.? 
3. Що називається схиловими гравітаційними процесами, та їх наслідки? 
4. Поясніть відмінності між провалами над підземними виробками та 

карстовими порожнинами. 
 

Література. 
1. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території 

України. К.: ТОВ «Гнозіс», 2004 – 156 с. 
2. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. 

Рудько, О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 
245 с. 

3. Кузьменко Е.Д. Довгострокове прогнозування провально-просадкових 
проявів карсту: монографія / Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний, П.П. Чалий. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 272 с. 

 



ТЕМА 3. Особливості структури геологічного середовища в основних 
геоструктурних областях території України. (8 год). 
Лекція 3. Формування геологічного середовища в межах основних 
геоструктурних областях території України. 

Формування геологічного середовища в межах основних геоструктурних 
областях території України. Основні компоненти геологічного середовища в 
окремих геоструктурних областях України: Український щит, Дніпрово-
Донецька западина, Причорноморська впадина, Карпати, Крим та ін. Лесові 
відклади як компонент геологічного середовища в залежності від видів 
техногенезу. Алювіальні відклади як компонент геологічного середовища в 
залежності від видів техногенезу. 
Практичне заняття 3 (8 год). 

1. Геологічне середовище території України. 
2. Характеристика основних компонентів геологічного середовища в 

геоструктурних областях території України. 
3. Принципи та схеми районування геологічного середовища території 

України. 
4. Типи геологічного середовища території України. 

 
Завдання для самостійної роботи (16 год). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Охарактеризуйте геологічне середовище в межах Українського щита. 
2. Охарактеризуйте геологічне середовище в межах Дніпрово-Донецької 

западини. 
3. Охарактеризуйте геологічне середовище в межах Галицької синеклізи. 
4. Охарактеризуйте геологічне середовище в гірсько-складчастих областях 

України. 
 

Література. 
1. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території 

України. К.: ТОВ «Гнозіс», 2004 – 156 с. 
2. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. 

Рудько, О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 
245 с. 

3. Рагозин А.Л. Теория и практика оценки геологических рисков: 
автореферат дис. доктора геолого-минералогических наук: 04.00.07 / 
Производственный и НИИ по инженерным изысканиям в строительстве. – 
М., 1997. – 60 с. 



ТЕМА 4. Формування геологічного середовища в залежності від видів 
господарської діяльності людини. (12 год). 
Лекція 4. Формування геологічного середовища при техногенезі. 
Формування геологічного середовища при техногенезі. Формування аграрного 
типу геологічного середовища. Формування геологічного середовища на 
забудованих територіях і в районах гірничих робіт. Види природно-техногенних 
систем. 
 
Практичне заняття 4 (6 год). 

1. Взаємодія інженерної споруди (діяльності людини) з геологічним 
середовищем. 

2. Критерії визначення меж природно-техногенних систем та геологічного 
середовища. 

Завдання для самостійної роботи (16 год). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Назвіть та охарактеризуйте геологічне середовище в районах розвитку 
сільського господарства. 

2. Назвіть та охарактеризуйте геологічне середовище в урбанізованих 
територій. 

3. Назвіть та охарактеризуйте геологічне середовище в районах відкритих 
гірничих робіт. 

4. Назвіть та охарактеризуйте гірниче середовище нафтопромислів. 
5. Природно-техногенні системи. 

 
Література  

1. Демчишин М.Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території 
України. К.: ТОВ «Гнозіс», 2004 – 156 с. 

2. Екогеологія України: навчальний посібник / В.М. Шестопалов, М.М. 
Коржнєв, С.А. Вижва та ін. – К. ВПЦ «Київський національний 
університет». – 2011. – 671 с. 

3. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. 
Рудько, О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 
245 с. 

4. Шнюков Є.Ф. Екологічна геологія / Шнюков Є.Ф., Шестопалов В.М., 
Демчишин М.Г. – Київ: Наукова думка, 1993. – 407 с. 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 1 

  



1. Геологічне середовище – об’єкт вивчення інженерної геології. 
2. Об’єкт предмет та завдання «Моніторингу геологічного 
середовища». 
3. Типи геологічного середовища, межі, компоненти. 
4. Стан та процеси геологічного середовища. 
5. Безпека, загрози та ризики в геологічному середовищі. 
6. Класифікація техногенних впливів на літосферу. 
7. Аграрний тип геологічного середовища. 
8. Гірничий тип геологічного середовища. 
9. Надзвичайні ситуації, що виникають у зв’язку з процесами в 
геологічному середовищі. 
10. Змішаний тип геологічного середовища. 
11. Геологічне середовище в ареалах розташування АЕС та ГЕС. 
12. Схилові гравітаційні процеси та їх наслідки. 
13. Провали над карстовими порожнинами та їх наслідки. 
14. Осідання та просідання поверхні, їх наслідки. 
15. Провали над штучними виробками. 
16. Деформації поверхні, їх причини та наслідки. 
17. Процеси в літосфері викликані техногенними впливами. 
18. Геологічне середовище в межах Українського щита. 
19. Геологічне середовище в межах Дніпрово-Донецької западини. 
20. Геологічне середовище гірничих робіт. 
21. Геологічне середовище урбанізованих територій. 
22. Геологічне середовище в районах відкритих гірничих виробок. 
23. Види техногенних впливів на геологічне середовище. 
24. Геологічне середовище в районах нафтопромислів. 
25. Геологічне середовище в гірсько-складчастих областях України. 
26. Природно-техногенні системи. 

 
 

ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 
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України. К.: ТОВ «Гнозіс», 2004 – 156 с. 
2. Екогеологія України: навчальний посібник / В.М. Шестопалов, М.М. 

Коржнєв, С.А. Вижва та ін. – К. ВПЦ «Київський національний 
університет». – 2011. – 671 с. 

3. Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризики: наукові концепції та 
математичні методи /А.Б. Качинський. – К.: ІПНБ, НАСБУ, 2004. – 472 с. 

4. Королёв В.А. Мониторинг геологической среды: Учебник / Под 
редакцией В.Т. Трофимова. – М.: «МГУ», 1995. – 272 с. ISBN 5-211-
03344-2. 

5. Кузьменко Е.Д. Довгострокове прогнозування провально-просадкових 
проявів карсту: монографія / Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний, П.П. Чалий. – 
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6. Рагозин А.Л. Теория и практика оценки геологических рисков: 
автореферат дис. доктора геолого-минералогических наук: 04.00.07 / 
Производственный и НИИ по инженерным изысканиям в строительстве. – 
М., 1997. – 60 с. 

7. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. 
Рудько, О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 
245 с. 

8. Шнюков Є.Ф. Екологічна геологія / Шнюков Є.Ф., Шестопалов В.М., 
Демчишин М.Г. – Київ: Наукова думка, 1993. – 407 с. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МОНІТОРИНГ СТАНУ І ПРОЦЕСІВ В 
ГЕОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. 

ТЕМА 5. Види і суб’єкти моніторингу. (6 год). 
Лекція 5. Види моніторингу геологічного середовища. 
Види моніторингу геологічного середовища. Рівні моніторингу довкілля: 

глобальний, національний, регіональний, локальний, детальний. Моніторинг 
деформацій і зміщень. Моніторинг режимів підземних вод. Моніторинг 
ендогенних та екзогенних процесів. Моніторинг геофізичних полів. 

Практичне заняття 5 (4 год). 
1. Ознаки та рівні моніторингу геологічного середовища. 
2. Принципи виділення рівнів моніторингу геологічного середовища. 
3. Принципова відмінність інженерно-геологічних (гідрогеологічних, 

геофізичних та ін.) спостережень та моніторингу геологічного 
середовища. 

4. Система моніторингу геологічного середовища в часі. 
 

Завдання для самостійної роботи (8 год). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Які є прилади та методи виконання моніторингу деформацій поверхні?  
2. Які є прилади та методи контролю режиму підземних вод? 
3. Які є прилади та методи контролю розвитку небезпечних процесів? 
4. Надайте детальну характеристику суб’єкту моніторингу. 

 
Література. 

1. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / 
С.А. Вижва. – К., 2004. – 23 с. 



2. Гошовський С.В. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист 
території від зсувів / С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, П.В. Блінов; 
Державний комітет природних ресурсів України, НАН України. Інститут 
геологічних наук. – Л.: ЗУКЦ, 2004. – 150 с. – ISBN 966-8445-14-7. 

3. Королёв В.А. Мониторинг геологической среды: Учебник / Под 
редакцией В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 272 с. ISBN 5-211-
03344-2. 

4. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. 
Рудько, О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 
245 с. 

 
ТЕМА 6. Моніторинг екзогенних геологічних процесів. (12 год). 
Лекція 6. Моніторинг екзогенних геологічних процесів. 

Моніторинг схилових ерозійно-гравітаційних процесів. Моніторинг 
розвитку процесів просідання над підземними порожнинами і виробками. 

 
Практичне заняття 6 (8 год). 
1. Місце та завдання моніторингу екзогенних геологічних процесів в системі 

моніторингу геологічного середовища. 
2. Параметри та методи моніторингу екзогенних геологічних процесів. 
3. Система прогнозування екзогенних геологічних процесів. 
4. Інформаційні матеріали моніторингу екзогенних геологічних процесів. 

 
Завдання для самостійної роботи (16 год). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 
1. В чому полягає моніторинг розвитку схилів на морських узбережжях; 
2. В чому полягає моніторинг розвитку схилів річкових долин; 
3. В чому полягає моніторинг розвитку гірських схилів; 
4. В чому полягає моніторинг розвитку деформацій над порожнинами та 
виробками. 
5. Яке співвідношення між ендогенними та екзогенними процесами? 
 

Література. 
1. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / 

С.А. Вижва. – К., 2004. – 23 с. 



2. Гошовський С.В. Інженерно-геологічний аналіз, моніторинг та захист 
території від зсувів / С.В. Гошовський, Г.І. Рудько, П.В. Блінов; 
Державний комітет природних ресурсів України, НАН України. Інститут 
геологічних наук. – Л.: ЗУКЦ, 2004. – 150 с. – ISBN 966-8445-14-7. 

3. Дослідження зсувних процесів геофізичними методами / Кузьменко Е.Д., 
Безсмертний А.Ф., Вдовина О.П., Крив’юк І.В., Чебан В.Д., Штогрин Л.В. 
– Івано-Франківськ: «Факел», 2009 – 294 с. 

4. Королёв В.А. Мониторинг геологической среды: Учебник / Под 
редакцией В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 272 с. ISBN 5-211-
03344-2. 

5. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. Рудько, 
О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 245 с. 

 
 
ТЕМА 7. Геофізичні методи моніторингу. Геодинамічні полігони. (6 год) 
Лекція 7. Геофізичні методи моніторингу. 
Геофізичні методи моніторингу. Методи та апаратура геофізичних 

спостережень. Геодинамічні полігони Карпатський та Кримський. Мета та 
завдання спостережень на геодинамічних полігонах. 

Практичне заняття 7 (4 год). 
1. Особливості впливу геофізичних характеристик (параметрів) на 

геологічне середовище. 
2. Детальна характеристика геофізичних методів моніторингу та їх 

параметрів: прискорення сили тяжіння, напруженість магнітного та 
електростатичного полів, напруженість електричної та магнітної 
складової електромагнітного поля, природний електричний потенціал, 
швидкість розповсюдження та затухання повздовжніх та поперечних 
пружних хвиль, температура, тиск тощо. 

3. Геодинамічні полігони на об’єктах розробки та видобутку вуглеводнів. 
4. Нормативно-технічна документація, яка регламентує систему 

спостережень на геодинамічних полігонах. 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Охарактеризуйте геофізичні методи моніторингу зсувів. 
2. Охарактеризуйте геофізичні методи контролю режиму підземних вод. 
3. Що таке геофізичні полігони? 
4. Геодинамічні мережі та полігони в умовах міських агломерацій. 
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ТЕМА 8. Аерокосмічні методи моніторингу геологічного середовища. (6 год). 

Лекція 8. Аерокосмічні методи моніторингу 
Аерокосмічні методи моніторингу. Сучасні засоби та методи аерокосмічних 

спостережень. Дешифрування аерокосмічних знімків. Дистанційне зондування 
землі. 

Практичне заняття 8 (4 год). 
1. Структура аерокосмічного моніторингу в системі моніторингу 

геологічного середовища. 
2. Дистанційна індикація антропогенного впливу на геологічне середовище: 

засоби, експериментальні підходи та моделювання. 
Завдання для самостійної роботи (8 год.). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Назвіть основні аерокосмічні методи, які доцільно застосовувати при 
моніторингу геологічного середовища. 

2. Для чого ще можна використовувати аерокосмічні методи? 
3. Як формується структура аерокосмічної системи моніторингу Землі. 
4. Дайте детальну характеристику системі збору, збереження та формування 

бази даних результатів аерокосмічних спостережень. 
 

Література  



1. Королёв В.А. Мониторинг геологической среды: Учебник / Под 
редакцией В.Т. Трофимова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 272 с. ISBN 5-211-
03344-2. 

2. Межеловський Н.В. Аэрокосмический мониторинг геологической среды. 
(Особенности и возможности космических съёмок). – М.: Знание, 1988. –64 с. 

 
ТЕМА 9. Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) та геоінформаційні 

системи (ГІС) в системі моніторингу геологічного середовища. Земельні і 
містобудівні кадастри. (12 год). 

Лекція 9. ІАС та ГІС в системі моніторингу геологічного середовища. 
ІАС та ГІС в системі моніторингу геологічного середовища. Опрацювання 

та відображення результатів моніторингу. Інформаційно-аналітичні системи. 
Карти геологічного середовища. Кадастри управління геологічним середовищем 
і станом природно-техногенних систем. 

Практичне заняття 9 (6 год). 
1. Структура інформаційно-автоматизованої системи, зв'язок з 

геоінформаційним системами. 
2. Технологічні та технічні особливості створення та використання систем 

АІС та ГІС. 
 
Завдання для самостійної роботи (16 год.). 
Опанувати матеріал лекції та знайти відповідь на наступні контрольні 
питання: 

1. Надайте характеристику геоінформаційним технологіям в гідрогеології та 
інженерній геології. 

2. Надайте характеристику геоінформаційним технологіям при вивченні 
екзогенних геологічних процесів. 

3. Яке завдання інформаційно-аналітичних систем в гідрогеології та 
інженерній геології? 

4. Охарактеризуйте структуру баз даних інформаційно-аналітичних систем. 
5. Яка роль геоінформаційних систем та інформаційно-аналітичних систем в 

системах моніторингу? 
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Контрольні запитання до змістового модуля 2 

1. Моніторинг розвитку гірських схилів. 
2. Моніторинг розвитку схилів річкових долин. 
3. Моніторинг розвитку схилів на морських узбережжях. 
4. Моніторинг розвитку деформацій над порожнинами та виробками. 
5. Мета та завдання спостережень на геодинамічних полігонах. 
6. Прилади та методи контролю розвитку небезпечних процесів. 
7. Прилади та методи виконання моніторингу деформацій поверхні. 
8. Прилади та методи контролю режиму підземних вод. 
9. Геофізичні методи моніторингу зсувів. 
10. Геофізичні методи та апаратура для моніторингу геологічного 

середовища. 
11. Методи та апаратура геофізичних спостережень. 
12. Співвідношення ендогенних та екзогенних процесів. 
13. Суб’єкти моніторингу. 
14. Фактори, які провокують розвиток небезпечних геологічних процесів в 

геологічному середовищі. 
15. Геофізичні полігони. 
16. Карпатський геодинамічний полігон. 
17. Кримський геодинамічний полігон. 
18. Сучасні засоби та методи аерокосмічних спостережень. 
19. Обробка, інтерпретація та відображення результатів моніторингу. 
20. Інформаційно-аналітичні системи. 
21. Інформаційно-аналітичні системи в гідрогеології та інженерній геології. 
22. Геоінформаційні технології при вивченні екзогенних геологічних 

процесів. 
23. Геоінформаційні технології в гідрогеології та інженерній геології. 
24. Структура баз даних інформаційно-аналітичних систем. 
25. Управління процесами в геологічному середовищі. 
26. Карти геологічного середовища. 
27. Роль геоінформаційних систем та інформаційно-аналітичних систем в 

системах моніторингу. 
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ПИТАННЯ  НА  ІСПИТ 

1. Назвіть і охарактеризуйте геологічне середовище як об’єкт вивчення 
інженерної геології. 

2. Які є типи геологічного середовища, їх межі та компоненти? 
3. Дайте означення станам та процесам геологічного середовища. 
4. Що таке безпека, загроза та ризик в геологічному середовищі? 
5. Охарактеризуйте аграрний тип геологічного середовища. 
6. Охарактеризуйте геологічне середовище урбанізованих територій. 
7. Охарактеризуйте геологічне середовище в ареалах розташування АЕС та 

ГЕС. 
8. Охарактеризуйте середовище гірничих робіт. 
9. Які є види техногенного впливу на геологічне середовище? 
10. Охарактеризуйте змішаний тип геологічного середовища. 
11. Дайте детальну характеристику моніторингу геологічного середовища в 

системі моніторингу довкілля. 
12. Назвіть мету, завдання та методи моніторингу геологічного середовища. 
13. Які є основні рівні моніторингу? 
14. Надайте характеристику моніторингу та прогнозу розвитку небезпечних 

процесів в геологічному середовищі. 
15. Охарактеризуйте геофізичні методи моніторингу зсувів. 
16. Охарактеризуйте геофізичні методи контролю режиму підземних вод. 
17. Дайте детальну характеристику Карпатському та Кримському 

геодинамічним полігонам. 
18. Назвіть аерокосмічні методи контролю. Що таке дистанційне зондування 

землі? 



19.  Значення моніторингу геологічного середовища в системі моніторингу 
довкілля. 

20.  Надайте характеристику геоінформаційним технологіям в системі 
моніторингу. 

21.  Охарактеризуйте значення та завдання інформаційно-аналітичних систем. 
22.  Охарактеризуйте структуру баз даних інформаційно-аналітичних систем. 
23.  Назвіть та охарактеризуйте земельні та містобудівні кадастри. 
24.  Поясніть суть управління процесами в геологічному середовищі. 
25.  Опишіть процес управління станом різних типів геологічного середовища 

та природно-техногенних систем. 
26.  Що називається картами геологічного середовища, їх роль. 


