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ВСТУП 
Навчальна дисципліна  Теорія сейсмічних хвильових полів є складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « 
магістр » галузі знань 0401 «Природничі науки»  з напряму підготовки 040103 
«Геологія», спеціалізацій -   «Геофізика». 

Дана дисципліна  нормативна за спеціальністю  «Геофізика». 
Викладається у   8  семестрі  4  курсу  бакалаврів в обсязі – 72 год. 3 
                   (зазначається загальний обсяг) 

(  2  кредити ECTS4) зокрема: лекції –  28  год., самостійна робота –  44 
год. У курсі передбачено  1  змістовний модуль та  2  модульні контрольні 
роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія сейсмічних 
хвильових полів” є ознайомлення з фізико-математичними основами методів виникнення і 
поширення сейсмічних хвиль в геологічному середовищі планети, особливостями поширення 
хвиль в пружних і реологічних середовищах, проявами землетрусів на поверхні ґрунту, 
прямими і оберненими задачами сейсмометрії і сейсмології, принципами дії сучасних 
сейсмічних реєструючи трактів, методами визначення їх частотних характеристик 
(передавальних функцій); формування знань і практичних навиків в галузі визначення 
параметрів вогнищ землетрусів, дослідження сейсмічності територій і встановленні її 
характеристик, науковому прогнозуванні значень кількісних параметрів сейсмічних впливів, 
розумінні особливостей розв‘язання задачі прогнозування часу, величини і місця виникнення 
сильних землетрусів, прогнозування сейсмотектонічного потенціалу активних тектонічних 
структур, виокремлення потенційних місць виникнення майбутніх землетрусів, 
характеристиками сейсмічної небезпеки; ознайомлення з теоретичними основами і 
практичними методами проведення загального та детального сейсмічного районування, 
методами сейсмічного мікрорайонування, методами сейсмічного захисту, методами 
формування мереж сейсмічних станцій, світовими, регіональними і вітчизняними центрами 
сейсмологічних даних, глобальними, державними і локальними системами сейсмологічних 
спостережень, завданням центральних і місцевих державних органів в галузі сейсмічного 
захисту населення, нормативними документами з питань визначення параметрів сейсмічної 
небезпеки майданчиків розташування будівель і споруд. 

Завдання – Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія сейсмічних хвильових 
полів” є оволодіння знаннями про теоретичні розрахунки сейсмічних хвильових полів і 
емпіричні закони виникнення і поширення сейсмічних хвиль від тектонічних землетрусів і 
вибухів в реальних геологічних середовищах для передбачення сейсмічної небезпеки від 
потенційних максимально можливих для даного місця землетрусів з метою захисту населення 
та економіки країни від їх руйнівного впливу. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: фізико-математичні основи базових геофізичних методів, загальні принципи 

будови апаратури та методики проведення польових робіт, методи розв’язку прямих та 
обернених задач геофізики, практичні методи виконання згортки і деконволюції цифрових 
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рядів, основи комплексування геофізичних методів при вивченні внутрішньої будови і 
динаміки геологічного середовища; 

вміти: програмувати і проводити обчислення на комп‘ютері, працювати з 
геофізичними приладами, що вивчалися протягом семестру на лабораторних заняттях, 
володіти методикою проведення польових робіт, вміти розраховувати і відображати на картах 
розподіл геофізичних полів, будувати геофізичні карти і наносити на них геофізичну 
інформацію, виконувати якісну та кількісну інтерпретацію експериментальних геофізичних 
даних. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Теорія сейсмічних 
хвильових полів» є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

Зв’язок з іншими дисциплінами –  дисципліна «Теорія сейсмічних 
хвильових полів» є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як 
«сейсмометрія», «сейсмологія», «методи сейсмічного захисту», «сейсмостійке проектування і 
будівництво», «геодинаміка», «сейсмічні методи вивчення внутрішньої будови Землі».. 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2,. Обов’язковим для заліку є  написання 

2 тестів. 
Оцінювання за формами контролю5:  
 

ЗМ 1  
Min. –  

10 балів 
Max. – 
30 бали 

Виконання лабораторних 
робіт 

9 15 

Модульна контрольна 
робота  

15 25 
„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 

1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум –   20  балів до складання іспиту не допускаються деканатом. 
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 
залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 24 36 60 
Максимум 40 60 100 

 
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 умови заліку) 
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За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

Змістовий модуль 1.    Теорія сейсмічних хвильових полів 
Вступ   Основні поняття в сейсмології. Землетруси. Їх причини . Прояви 

землетрусів. Сейсмоактивні пояси планети. Цунамі.  Задачі 
сейсмології.………………………………………………………....( 1  год.) 

ТЕМА 1. Сейсмічні хвилі……………………………………………………(26 год.) 
Лекція 1 – Типи сейсмічних хвиль.  

Типи сейсмічних хвиль, особливості їх поширення в геологічному 
середовищі. Рівняння об’ємних сейсмічних хвиль.  

Лекція 2 – Деформації і напруження. Зв’язок між ними. 
Тензор деформацій. Головні осі деформації. Компоненти тензора напружень. 

Головні осі напружень. Пружний потенціал. Модулі пружності. Ізотропні і 
анізотропні середовища 
Лекція 3 – Рівняння руху. Розв’язки рівнянь руху 

Рівняння руху в пружному середовищі в Декартовій, сферичній та 
циліндричній системах координат. 

Плоскі, циліндричні та сферичні хвилі. Однорідні і неоднорідні плоскі хвилі. 
Годографи хвиль. Кути виходу. Хвильові числа. 

Лекція 4 – Моделі Землі. Енергія хвиль. 
Моделі внутрішньої будови Землі за даними сейсмології. Сейсмічні границі. 

Відбивання, заломлення.   
Енергія хвиль і її поглинання середовищем. Вектор Умова-Пойнтінга. 
Декременти загасання. Добротність середовища.  

Лекція 5 - Джерела сейсмічних хвиль. Поширення сферичних хвиль. Поверхневі 
і каналові хвилі. 

Механізм вогнища землетрусу і методи його визначення. Теорія пружної 
віддачі Рейда.  

Виведення і фізична інтерпретація формул Пуассона і Кірхгоффа. 
Задача Лемба. Хвилі Релея і Лява. Фазова і групова швидкість. Методи 

вивчення глибинної будови літосфери за поверхневими хвилями. 
 
ТЕМА 2.  Сейсмічність території. Основи сейсмічного захисту. ……(46 год.) 
Лекція 6 -. Характеристики землетрусів 

Географічні координати та глиби на вогнища землетрусу. Годографи 
сейсмічних хвиль. Методи визначення положення вогнища землетрусу. 

Лекція 7 –.Магнітуда.  
Шкала Ріхтера. Магніту дні шкали. Сейсмічний момент, моментна 
магнітуда, енергія, енергетичний клас. Методи визначення величини 
землетрусів джерелі. 

Лекція 8 – Інтенсивність сейсмічних струшувань 
Сейсмічна бальність, макросейсмічні шкали. ДСТУ «Сейсмічна шкала». 

Формула Шебаліна – Блейка.  
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Лекція 9 – Параметри сейсмічності. Прогнозування землетрусів 
Графік повторюваності землетрусів. Сейсмічна активність. Сейсмічна 
струшуваність. Графіки Беніофа. Форшоки. Афтершоки. Рої землетрусів. 
Моделі сейсмічності.  
Довготермінове прогнозування, середньо і короткотермінове прогнозування 
землетрусів. 
Сейсмічний ризик. Сейсмічна небезпека.  
 

Лекція 10 – Сейсмічне районування. 
Загальне і детальне сейсмічне районування. Карти сейсмічного районування. 
Принципи побудови. Вихідні дані. Моделі вогнищ, сейсмічності. Закони 
загасання. 

Лекція 11 – Сейсмічна небезпека на території України.  
Державні будівельні норми. Карти загального сейсмічного районування 
ЗСР-2006 А, В і С. 
Завдання центральних і місцевих органів влади в галузі сейсмічного захисту. 
Сейсмічні мережі. 

Лекція 12 – Сейсмічне мікрорайонування. 
Комплекс робіт з сейсмічного районування. Планування робіт. Інженерно-
геологічні карти. Карти сейсмо-геологічних аналогій. Інструментальні 
дослідження. Карти сейсмічних жорсткостей. Вибір еталонного ґрунту. 
Виділення таксонометричних одиниць. Карта сейсмічного районування за 
комплексом геолого-геофізичних даних. Методи реєстрації землетрусів, 
спеціальних вибухів і мікросейсм. 

Лекція 13 - Сейсмічний захист. 
Сейсмічна вразливість будинків і споруд. Проектний і максимальний 
розрахунковий землетрус. Розрахункові акселерограми. Спектри реакції 
одиничних осциляторів. Криві динамічності. Методи інструментального 
визначення сейсмостійкості будинку (споруди). 

Лекція 14 – Сейсмологічна апаратура. 
Рівняння руху сейсмографа. Реєструючі тракти сейсмічних станцій. Частотні 
характеристики реєструючи трактів. Передавальні функції. Формат 
представлення частотних характеристик «полюси і нулі». Згортка і 
деконволюція числових рядів.  
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаборат. С/Р 

Змістовий модуль 1   Теорія сейсмічних хвильових полів 

 

Вступ. Основні поняття в сейсмології. Землетруси. Їх 
причини. Прояви землетрусів. Сейсмоактивні пояси 
планети. Цунамі.  Задачі сейсмології 

Тема 1  Сейсмічні хвилі 10  16 

1 Типи сейсмічних хвиль.  2  3 

2  Деформації і напруження, зв’язок між ними. 2  3 

3 Рівняння руху, та його розв`язки 2  3 

4 Моделі Землі. Енергія хвиль 2  3 

5 Джерела сейсмічних хвиль Поширення сферичних хвиль 
Поверхневі і каналові хвилі 2  4 

 Тема 2.  Сейсмічність території. Основи сейсмічного 
захисту 18  28 

6. Характеристики землетрусів. 2  3 

7. Магнітуда.  2  3 

8. Інтенсивність сейсмічних струшувань.  2  3 

9. Параметри сейсмічності. Прогнозування землетрусів 2  4 

10. Сейсмічне районування 2  3 

11. Сейсмічна небезпека на території України 2  3 

12. Сейсмічне мікрорайонування 2  3 

13. Сейсмічний захист 2  3 

14. Сейсмологічна апаратура 2  3 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   3 

 ВСЬОГО 28  44 
Загальний обсяг     72     год.6, в тому числі:  Лекцій – __28       год. 
Самостійна робота –     44    год. 

                                           
6 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Теорія сейсмічних хвильових полів  

 

Вступ: Основні геофізичні поля та їх застосування  (  1  год.) 
Основні поняття в сейсмології. Землетруси. Їх причини . Прояви землетрусів. 
Сейсмоактивні пояси планети. Цунамі.  Задачі сейсмології..  

 
ТЕМА 1.   Сейсмічні хвилі – (  26  год.)7 

 
Лекція 1.  Типи сейсмічних хвиль.  
Типи сейсмічних хвиль, особливості їх поширення в геологічному середовищі.–    
2  год. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 
1. Рівняння об’ємних сейсмічних хвиль. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які є типи сейсмічних хвиль? 
2. Як різні типи сейсмічних хвиль поширюютья в Землі? 

 
Лекція 2. Деформації і напруження. Зв’язок між ними –  2  год. 

Тензор деформацій. Головні осі деформації. Пружний потенціал. Модулі 
пружності 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 
1. Компоненти тензора напружень..  
2. Головні осі напружень.  
3. Ізотропні і анізотропні середовища.. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте визначення головних осей напружень. 
2. Дайте визначення ізотропних і анізотропних середовищ  
3. Запишіть зв‘язки між модулями пружності. 

  
Лекція 3. Рівняння руху. Розв’язки рівнянь руху –  2  год. 
Рівняння руху в пружному середовищі в Декартовій системах координат. 
Плоскі, циліндричні та сферичні хвилі. Однорідні і неоднорідні плоскі хвилі. 
Годографи хвиль. Кути виходу. Хвильові числа. 
 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

                                           
7 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, 
практичні і самостійна робота студента. 
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1. Рівняння руху в сферичній та циліндричній системі координат. 
2. Кути виходу.. 
3. Хвильові числа 

Контрольні запитання та завдання  
1. Запишіть рівняння руху в циліндричній системі координат.. 
2. Дайте визначення плоских, циліндричних та сферичних хвиль. 
3. Що таке годограф хвилі. Наведіть приклад 

 
Лекція 4.– Моделі Землі. Енергія хвиль – 2   год. 
Енергія хвиль і її поглинання середовищем. Вектор Умова-Пойнтінга. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 
1. Моделі внутрішньої будови Землі за даними сейсмології 
2. . Сейсмічні границі. Відбивання, заломлення. 
3. Декременти загасання. 
4. Добротність середовища. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Як були побудовані моделі внутрішньої будови Землі за даними сейсмології? 
2. Які ви знаєте сейсмічні границі? 
3. Запишіть формулу для декремента загасання?  
4. Який зв‘язок між декрементоми загасання і добротністюь середовища? 
 
Лекція 5. Джерела сейсмічних хвиль. Поширення сферичних хвиль. 
Поверхневі і каналові хвилі.        – 2 год. 
Механізм вогнища землетрусу і методи його визначення. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 

1. Теорія пружної віддачі Рейда. 
2. Виведення і фізична інтерпретація формул Пуассона і Кірхгоффа 
3. Фазова і групова швидкість. 
4.  Методи вивчення глибинної будови літосфери за поверхневими хвилями 

Контрольні запитання та завдання  
1. В чому полягає Теорія пружної віддачі Рейда?  
2. Як визначають параметри механізму вогнища землетрусу?  
3. Виведіть і поясніть формулу Пуассона 
4. В чому полягає метод вивчення глибинної будови літосфери за поверхневими 
хвилями?  
5. Що таке фазова і групова швидкості? 
 

Питання модульної контрольної роботи № 1  
1. Землетруси. Їх причини . Прояви землетрусів.  
2. Сейсмоактивні пояси планети.  
3. Цунамі.   
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4. Задачі сейсмології.  
5. Типи сейсмічних хвиль, особливості їх поширення в геологічному середовищі.  
6. Рівняння об’ємних сейсмічних хвиль.  
7. Тензор деформацій. Головні осі деформації.  
8. Компоненти тензора напружень. Головні осі напружень.  
9. Пружний потенціал. Модулі пружності.  
10. Ізотропні і анізотропні середовища. 
11. Рівняння руху в пружному середовищі в Декартовій, сферичній та циліндричній 

системах координат. 
12. Розв’язки рівнянь руху.  
13. Плоскі, циліндричні та сферичні хвилі. 
14. Однорідні і неоднорідні плоскі хвилі.  
15. Годографи хвиль.  
16. Кути виходу.  
17. Хвильові числа. 
18. Моделі внутрішньої будови Землі за даними сейсмології.  
19. Сейсмічні границі.  
20. Відбивання, заломлення.   
21. Енергія хвиль і її поглинання середовищем.  
22. Вектор Умова-Пойнтінга.  
23. Декременти загасання.  
24. Добротність середовища.  
25. Механізм вогнища землетрусу і методи його визначення.  
26. Теорія пружної віддачі Рейда.  
27. Поширення сферичних хвиль. 
28. Виведення і фізична інтерпретація формул Пуассона і Кірхгоффа. 
29. Поверхневі і каналові хвилі 
30. Задача Лемба. Хвилі Релея і Лява.  
31. Фазова і групова швидкість.  
32. Методи вивчення глибинної будови літосфери за поверхневими хвилями. 
33. Характеристики землетрусів. Географічні координати та глиби на вогнища землетрусу. 
34. Годографи сейсмічних хвиль.  
35. Методи визначення положення вогнища землетрусу. 
36. Магнітуда. Шкала Ріхтера.  
37. Магнітудні шкали.  
38. Сейсмічний момент,  
39. Моментна магнітуда,  
40. Енергія, енергетичний клас.  
41. Методи визначення величини землетрусів джерелі. 
42. Інтенсивність сейсмічних струшувань 
43. Сейсмічна бальність, макросейсмічні шкали.  

Рекомендована література: 
1. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. – М.: Недра, 1972. 
2. Аки К., Ричардс П. Количественная сейсмология. т. 1 и 2. – М.: Мир, 1983. 
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3. Пузырев Н.Н. Методы и объекты сейсмических исследований. – Новосибирск: СО 
РАН, 1997. 

4. Яновская Т.Б. Основы сейсмологии: учебное пособие. ‐ СПб.: ВВМ, 2006  

5. Райс Дж. Механика очага землетрясения. М. Мир., 1982. 
6. Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. – М.: Наука, 1972. 
7. Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. – М.:, Наука, 1978. 
8. Аптикаев Ф.Ф., Гитис В.Г., Кофф Г.Л., Фролова Н.И .Оценка сейсмической опасности 

и сейсмического риска (пособие для должностных лиц) .- М.: Центр БСТС, 1997. 
1. Костров Б.В .Механика очага тектонического землетрясения. - М.: Наука,1975. 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 1 

1. Які є типи сейсмічних хвиль? 
2. Як різні типи сейсмічних хвиль поширюютья в Землі? 
3. Дайте визначення головних осей напружень. 
4. Дайте визначення ізотропних і анізотропних середовищ  
5. Запишіть зв‘язки між модулями пружності. 
6. Запишіть рівняння руху в циліндричній системі координат.. 
7. Дайте визначення плоских, циліндричних та сферичних хвиль. 
8. Що таке годограф хвилі. Наведіть приклад. 
9. Як були побудовані моделі внутрішньої будови Землі за даними сейсмології? 
10. Які ви знаєте сейсмічні границі? 
11. Запишіть формулу для декремента загасання?  
12. Який зв‘язок між декрементом загасання і добротністю середовища? 
13. В чому полягає Теорія пружної віддачі Рейда?  
14. Як визначають параметри механізму вогнища землетрусу?  
15. Виведіть і поясніть формулу Пуассона 
16. Виведіть і поясніть формулу Кірхгоффа 
17. В чому полягає метод вивчення глибинної будови літосфери за поверхневими 

хвилями?  
18. Що таке фазова і групова швидкості?  

 

ТЕМА 2.   Сейсмічність території. Основи сейсмічного захисту. 
……(46 год.)8 

 
Лекція 6.  -. Характеристики землетрусів .–        2  год. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Географічні координати та глиби на вогнища землетрусу.  
2. Годографи сейсмічних хвиль.  
3. Методи визначення положення вогнища землетрусу. 

                                           
8 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, 
практичні і самостійна робота студента. 
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Контрольні запитання та завдання  
1. Якими параметрами описують вогнище землетрусу? 
2. Як визначають положення вогнищ землетрусу (локальних і віддалених)? 

 
Лекція 7.  -. Магнітуда.–    2  год. 
Шкала Ріхтера. Магніту дні шкали. Сейсмічний момент, моментна магнітуда 

  
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Енергія, енергетичний клас.  
2. Методи визначення величини землетрусів джерелі.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Який зв‘язок між енергетичним класом і магнітудою землетрусу? 
2. Чим характеризується величина землетрусу у вогнищі? 

 
Лекція 8.  -. Інтенсивність сейсмічних струшувань.–    2  год. 
Сейсмічна бальність, макросейсмічні шкали.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. ДСТУ «Сейсмічна шкала».  
2. Формула Шебаліна – Блейка 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що характеризує інтенсивність сейсмічних струшувань? 
2. Запишіть і поясніть Формулу Шебаліна – Блейка ? 

 
Лекція 9.  -. Параметри сейсмічності. Прогнозування землетрусів –    2  год. 
Графік повторюваності землетрусів. Сейсмічна активність.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 4  год.) 

1. Сейсмічна струшуваність. Графіки Беніофа. 
2. Форшоки. Афтершоки. Рої землетрусів. Моделі сейсмічності. 
3. Довготермінове прогнозування, середньо і короткотермінове 

прогнозування землетрусів. 
4. Сейсмічний ризик. Сейсмічна небезпека  
 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що характеризує сейсмічна струшуваність? 
2. Дайте визначення форшокам, афтершокам і роям землетрусів? 
3. Що необхідно знати для прогнозування землетрусів? 
4. Що таке сейсмічний ризик і сейсмічна небезпека? 
 

 
Лекція 10.  -. Сейсмічне районування..–    2 год. 
Загальне і детальне сейсмічне районування.  
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Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Карти сейсмічного районування. Принципи побудови. Вихідні дані.  
2. Моделі вогнищ, сейсмічності. Закони загасання. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Які види сейсмічного районування ви знаєте? 
2. Що таке закони загасаня сейсмічної енергії? 

 
Лекція 11.  -. – Сейсмічна небезпека на території України..–    2 год. 
Державні будівельні норми. Карти загального сейсмічного районування ЗСР-
2006 А, В і С. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Завдання центральних і місцевих органів влади в галузі сейсмічного 
захисту. 

2. .Сейсмічні мережі 
 
Контрольні запитання та завдання  
1. Хто зобов‘язаний виконувати вимоги Державних будівельних норм? 
2. Нарисуйте принципову схему окальної сейсмологічної мережі? 

 
Лекція 12.  Сейсмічне мікрорайонування..–    2 год. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Комплекс робіт з сейсмічного районування. Планування робіт.  
2. Інженерно-геологічні карти. Карти сейсмо-геологічних аналогій. 
3. Інструментальні дослідження. Карти сейсмічних жорсткостей.  
4. Вибір еталонного ґрунту.  
5. Виділення таксонометричних одиниць.  
6. Карта сейсмічного районування за комплексом геолого-геофізичних 

даних. 
7. Методи реєстрації землетрусів, спеціальних вибухів і мікросейсм. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Які види робіт входять в комплекс робіт з сейсмічного районування? 
2. В чому полягають методи реєстрації землетрусів, спеціальних вибухів і 

мікросейсм? 
 
Лекція 13.  Сейсмічний захист..–    2 год. 
Сейсмічна вразливість будинків і споруд. Проектний і максимальний 
розрахунковий землетрус.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Розрахункові акселерограми.  
2. Спектри реакції одиничних осциляторів.  
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3. Криві динамічності.  
4. Методи інструментального визначення сейсмостійкості будинку (споруди). 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке розрахункові акселерограми? 
2. Що таке спектри реакції одиничних осциляторів? 

 
Лекція 14.  Сейсмологічна апаратура..–   2 год. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 3  год.) 

1. Рівняння руху сейсмографа.  
2. Реєструючі тракти сейсмічних станцій.  
3. Частотні характеристики реєструючи трактів. Передавальні функції. 
4. Формат представлення частотних характеристик «полюси і нулі».  
5. Згортка і деконволюція числових рядів 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Запишіть і поясніть рівняння руху сейсмографа? 
2. Як визначають частотні характеристики (передавальні функції) 

реєструючи трактів.? 
 
 

Питання модульної контрольної роботи № 2  
1. ДСТУ «Сейсмічна шкала».  
2. Формула Шебаліна – Блейка.  
3. Параметри сейсмічності.  
4. Графік повторюваності землетрусів.  
5. Сейсмічна активність.  
6. Сейсмічна струшуваність.  
7. Графіки Беніофа.  
8. Форшоки. Афтершоки. Рої землетрусів.  
9. Моделі сейсмічності.  
10. Прогнозування землетрусів. 
11. Довготермінове прогнозування, середньо і короткотермінове прогнозування 

землетрусів. 
12. Сейсмічний ризик. Сейсмічна небезпека.  
13. Сейсмічне районування. 
14. Загальне і детальне сейсмічне районування.  
15. Карти сейсмічного районування. Принципи побудови. Вихідні дані. Моделі вогнищ, 

сейсмічності. Закони загасання. 
16. Сейсмічна небезпека на території України.  
17. Державні будівельні норми.  
18. Карти загального сейсмічного районування ЗСР-2006 А, В і С. 
19. Завдання центральних і місцевих органів влади в галузі сейсмічного захисту.  
20. Сейсмічні мережі. 
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21. Сейсмічне мікрорайонування. 
22. Комплекс робіт з сейсмічного районування.  
23. Планування робіт. Інженерно-геологічні карти.  
24. Карти сейсмо-геологічних аналогій. 
25. Інструментальні дослідження.  
26. Карти сейсмічних жорсткостей.  
27. Вибір еталонного ґрунту. 
28. Виділення таксонометричних одиниць.  
29. Карта сейсмічного районування за комплексом геолого-геофізичних даних.  
30. Методи реєстрації землетрусів, спеціальних вибухів і мікросейсм. 
31. Сейсмічний захист. 
32. Сейсмічна вразливість будинків і споруд. 
33. Проектний і максимальний розрахунковий землетрус.  
34. Розрахункові акселерограми. 
35. Спектри реакції одиничних осциляторів.  
36. Криві динамічності.  
37. Методи інструментального визначення сейсмостійкості будинку (споруди). 
38. Сейсмологічна апаратура. 
39. Рівняння руху сейсмографа.  
40. Реєструючі тракти сейсмічних станцій.  
41. Частотні характеристики реєструючи трактів. Передавальні функції.  
42. Формат представлення частотних характеристик «полюси і нулі».  
43. Згортка і деконволюція числових рядів.  

 

Рекомендована література: 
1. Саваренский Е.Ф. Сейсмические волны. – М.: Недра, 1972. 
2. Пузырев Н.Н. Методы и объекты сейсмических исследований. – Новосибирск: 

СО РАН, 1997. 

3. Яновская Т.Б. Основы сейсмологии: учебное пособие. ‐ СПб.: ВВМ, 2006  

4. Райс Дж. Механика очага землетрясения. М. Мир., 1982. 
5. Огильви А. Основы инженерной геофизики. М.: Недра, 1990. 
6. Герхард Дор. Введение в прикладную геофизику. М.: Недра, 1984Аптикаев Ф.Ф., 

Гитис В.Г., Кофф Г.Л., Фролова Н.И .Оценка сейсмической опасности и 
сейсмического риска (пособие для должностных лиц) .- М.: Центр БСТС, 1997. 

7. Вижва С.А., Винниченко О.Б., Кендзера О.В. Вплив природних і техногенних 

процесів на потенційно небезпечні об’єкти. – К:  ВПЦ "Київський університет", 

2008 
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ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 1 

Контрольні запитання та завдання  
1. Якими параметрами описують вогнище землетрусу? 
2. Як визначають положення вогнищ землетрусу (локальних і віддалених)? 
3. Який зв‘язок між енергетичним класом і магнітудою землетрусу? 
4. Чим характеризується величина землетрусу у вогнищі? 
5. Що характеризує інтенсивність сейсмічних струшувань? 
6. Запишіть і поясніть Формулу Шебаліна – Блейка ? 
7. Що характеризує сейсмічна струшуваність? 
8. Дайте визначення форшокам, афтершокам і роям землетрусів? 
9. Що необхідно знати для прогнозування землетрусів? 
10. Що таке сейсмічний ризик і сейсмічна небезпека? 
11. Які види сейсмічного районування ви знаєте? 
12. Що таке закони загасаня сейсмічної енергії? 
13. Хто зобов‘язаний виконувати вимоги Державних будівельних норм? 
14. Нарисуйте принципову схему окальної сейсмологічної мережі? 
15. Які види робіт входять в комплекс робіт з сейсмічного районування? 
16. В чому полягають методи реєстрації землетрусів, спеціальних вибухів і 

мікросейсм? 
17. Що таке розрахункові акселерограми? 
18. Що таке спектри реакції одиничних осциляторів? 
19. Запишіть і поясніть рівняння руху сейсмографа? 
20. Як визначають частотні характеристики (передавальні функції) реєструючи 

трактів.? 
 
Змістовний модуль № 1 (100 балів) складається з балів за тестові відповіді (40 
балів) і за дві тестові модульної контрольні роботи (20 балів). 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Землетруси. Їх причини . Прояви землетрусів.  
2. Сейсмоактивні пояси планети.  
3. Цунамі.   
4. Задачі сейсмології.  
5. Типи сейсмічних хвиль, особливості їх поширення в геологічному середовищі.  
6. Рівняння об’ємних сейсмічних хвиль.  
7. Тензор деформацій. Головні осі деформації.  
8. Компоненти тензора напружень. Головні осі напружень.  
9. Пружний потенціал. Модулі пружності.  
10. Ізотропні і анізотропні середовища. 
11. Рівняння руху в пружному середовищі в Декартовій, сферичній та циліндричній 

системах координат. 
12. Розв’язки рівнянь руху.  
13. Плоскі, циліндричні та сферичні хвилі. 
14. Однорідні і неоднорідні плоскі хвилі.  
15. Годографи хвиль.  
16. Кути виходу.  
17. Хвильові числа. 
18. Моделі внутрішньої будови Землі за даними сейсмології.  
19. Сейсмічні границі.  
20. Відбивання, заломлення.   
21. Енергія хвиль і її поглинання середовищем.  
22. Вектор Умова-Пойнтінга.  
23. Декременти загасання.  
24. Добротність середовища.  
25. Механізм вогнища землетрусу і методи його визначення.  
26. Теорія пружної віддачі Рейда.  
27. Поширення сферичних хвиль. 
28. Виведення і фізична інтерпретація формул Пуассона і Кірхгоффа. 
29. Поверхневі і каналові хвилі 
30. Задача Лемба. Хвилі Релея і Лява.  
31. Фазова і групова швидкість.  
32. Методи вивчення глибинної будови літосфери за поверхневими хвилями. 
33. Характеристики землетрусів. Географічні координати та глиби на вогнища землетрусу. 
34. Годографи сейсмічних хвиль.  
35. Методи визначення положення вогнища землетрусу. 
36. Магнітуда. Шкала Ріхтера.  
37. Магнітудні шкали.  
38. Сейсмічний момент,  
39. Моментна магнітуда,  
40. Енергія, енергетичний клас.  
41. Методи визначення величини землетрусів джерелі. 
42. Інтенсивність сейсмічних струшувань 
43. Сейсмічна бальність, макросейсмічні шкали.  
44. ДСТУ «Сейсмічна шкала».  
45. Формула Шебаліна – Блейка.  
46. Параметри сейсмічності.  
47. Графік повторюваності землетрусів.  
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48. Сейсмічна активність.  
49. Сейсмічна струшуваність.  
50. Графіки Беніофа.  
51. Форшоки. Афтершоки. Рої землетрусів.  
52. Моделі сейсмічності.  
53. Прогнозування землетрусів. 
54. Довготермінове прогнозування, середньо і короткотермінове прогнозування 

землетрусів. 
55. Сейсмічний ризик. Сейсмічна небезпека.  
56. Сейсмічне районування. 
57. Загальне і детальне сейсмічне районування.  
58. Карти сейсмічного районування. Принципи побудови. Вихідні дані. Моделі вогнищ, 

сейсмічності. Закони загасання. 
59. Сейсмічна небезпека на території України.  
60. Державні будівельні норми.  
61. Карти загального сейсмічного районування ЗСР-2006 А, В і С. 
62. Завдання центральних і місцевих органів влади в галузі сейсмічного захисту.  
63. Сейсмічні мережі. 
64. Сейсмічне мікрорайонування. 
65. Комплекс робіт з сейсмічного районування.  
66. Планування робіт. Інженерно-геологічні карти.  
67. Карти сейсмо-геологічних аналогій. 
68. Інструментальні дослідження.  
69. Карти сейсмічних жорсткостей.  
70. Вибір еталонного ґрунту. 
71. Виділення таксонометричних одиниць.  
72. Карта сейсмічного районування за комплексом геолого-геофізичних даних.  
73. Методи реєстрації землетрусів, спеціальних вибухів і мікросейсм. 
74. Сейсмічний захист. 
75. Сейсмічна вразливість будинків і споруд. 
76. Проектний і максимальний розрахунковий землетрус.  
77. Розрахункові акселерограми. 
78. Спектри реакції одиничних осциляторів.  
79. Криві динамічності.  
80. Методи інструментального визначення сейсмостійкості будинку (споруди). 
81. Сейсмологічна апаратура. 
82. Рівняння руху сейсмографа.  
83. Реєструючі тракти сейсмічних станцій.  
84. Частотні характеристики реєструючи трактів. Передавальні функції.  
85. Формат представлення частотних характеристик «полюси і нулі».  
86. Згортка і деконволюція числових рядів.  


