
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 103 

2. Назва:   воєнна геологія; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-4-й; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8-й; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук В.Г., доктор 

геологічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

Оцінювати геологічну будову місцевості з огляду на сучасні потреби Збройних Сил України:  для 

оцінки прохідності місцевості різними родами військ, обґрунтування розміщення блок-постів, 

бліндажів, окопів та інших фортифікаційних споруд, військових доріг, переправ, мостів і аеродромів, 

розвідки підземних вод і будівельних каменів для. постачання військ, використання геофізичних 

полів та руйнівних геологічних процесів проти ворога.  

10. Форми організації занять: навчальні заняття – лекції і практичні заняття; самостійна робота -  

підготовка до навчальних занять, складання рефератів; практична підготовка – практичні заняття; 

контрольні заходи – перевірка конспектів,  рефератів, виконаних  тестових завдань. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: шкільні курси географії,  

фізики,  хімії;.  

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: фізика,  хімія,  вища 

математика, основи екології, топографія,  загальна геологія, інженерна геології, гідрологія.  

12. Зміст курсу: Предмет, зміст та історія розвитку воєнно-геологічних досліджень, їхній зв’язок з 

іншими науками,. Значення воєнної  геології у військовій справі. Воєнні аспекти будови і 

геофізичних властивостей Землі. Рух літосферних плит в контексті тектонічної зброї.  Геолого-

економічний аналіз забезпеченості противника мінеральними ресурсами. Гірські породи, їх 

властивості та придатність для зведення споруд воєнного призначення. Види гірничих виробок та їх 

використання для укриття військ. Оцінка прохідності  грунтів для прохіднострі військової техніки. 

Шкала прохідності грунтів танками. Активізація землетрусів вибухами. у військовому контексті. 

Значення проявів екзогенних геологічних процесів для прохідності та маскування військової техніки. 

вибору переправ, як природних бар’єрів та і об’єктів укриття. Підземні води у військовій справі. 

Інженерно-геологічні вишукування для військових цілей.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Военная геология. Под редакцией А. М. Овчинникова, В. В. Попова и И. Ф.  Григорьева / Учебное 

пособие. - М.: Госгеолитиздат, 1945. 

2. Попов В. В. Геология в военно-инженерном деле (Военная геология). /  В.В. Попов. - М., изд. 

Военно-инж. акад. им. В. В. Куйбышева, 1958;  

3. Мельничук В.Г. Інженерна геологія / навч. посібник з грифом «рекомендовано Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів» (Лист № 1/11-20010, від 25.12.12 р.) / В.Г. Мельничук, Я.О. Новосад, Т.П. Міхницька. – 

Рівне: НУВГП, 2013. – 351с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття; самостійна робота.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. –  поточний контроль (тестування, опитування 

оцінювання самостійної роботи); – модульний контроль (тестування); – підсумковий контроль – 

розвязання тестових завдань; –. 

16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри:  В.Г. Мельничук д. геол. н., професор, завідувач кафедри геології та гідрології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Code: 103 

2. Title: military geology; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: Bachelor; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2-4-th; 

6. Semester when studying discipline: 3-8th; 
7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk V.G., doctor of 

geological sciences, professor, head of the department of engineering geology and hydrogeology. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

Evaluate the geological structure of the area in view of the current needs of the Armed Forces of Ukraine: to 

assess the pertinence of the area by different types of troops, the justification of the placement of block 

posts, dugouts, trenches and other fortifications, military roads, crossings, bridges and airfields, groundwater 

exploration and construction stones for. the supply of troops, the use of geophysical fields and destructive 

geological processes against the enemy. 

10. Forms of organization of classes: training sessions - lectures and practical classes; independent work - 

preparation for training sessions, compilation of abstracts; practical training - practical classes; control 

measures - checking of abstracts, abstracts, fulfilled test tasks.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: school courses in geography, physics, 

chemistry;     

 Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: physics, chemistry, higher mathematics, 

basics of ecology, topography, general geology, engineering geology, hydrology. 

12. Course content: Subject, content and history of development of military-geological studies, their 

connection with other sciences. The value of military geology in military affairs. Military aspects of the 

structure and geophysical properties of the Earth. The movement of lithospheric plates in the context of 

tectonic weapons. Geological and economic analysis of the enemy's provision with mineral resources. 

Mountains, their properties and suitability for the construction of military facilities. Types of mining and 

their use for sheltering troops. Estimation of soil permeability for the passage of military equipment. Scale of 

ground tolerances by tanks. Activation of earthquakes by explosions. in the military context. Significance of 

manifestations of exogenous geological processes for the passage and masking of military equipment. the 

choice of crossings, both natural barriers and shelter facilities. Underground waters in military affairs. 

Engineering-geological surveys for military purposes. 

13. Recommended editions: 
1. Military geology. Edited by A. M. Ovchinnikov, V. V. Popov and I. F. Grigorieva / Tutorial. - M .: 

Gosgeolyzydat, 1945. 

2. Popov V.V. Geology in the military-engineering business (Military geology). / V.V. Popov. -  M., ed. 

Military engine acad. to them V.V. Kuybysheva, 1958; 

3. Melnichuk V.G. Engineering geology / teaching. the manual with the neck "recommended by the Ministry 

of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine as a textbook for students of higher educational 

institutions" (Letter No. 1 / 11-20010, dated December 25, 12) / VG Melnichuk, Ya.O. Novasad, T.P. 

Mykhnitska - Rivne: NUVGP, 2013 – 351р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures using information technologies, practical classes; independent work. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation criteria are based on the ECTS scale. - current control (testing, self-assessment evaluation 

surveys); - modular control (testing); - final control - decommissioning of test tasks; -. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department: V.G. Melnichuk,  D. Geol. Sh., Professor, Head of the Department of Geology 

and Hydrology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


