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ВСТУП 

 Програма навчальної дисципліни “Програмні комплекси сейсмічного та 
хвильового моніторингу”  складена відповідно до освітньо-наукових програм 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 122 

"Комп’ютерні науки ”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є перелік питань, розгляд 
яких становить передумови для успішної роботи над науковим дослідженням та 
які стосуються,зокрема, процесів поширення локалізованих солітоноподібних 
збурень у областях сейсмічної активності та відповідних програмних 
комплексів моніторингу та прогнозування сейсмічних поштовхів, що можуть 
бути зумовлені проходженням відокремлених хвиль через області накопичення 
сейсмічної енергії.  Результатом вивчення дисципліни є готовність здобувача до 
написання оглядового розділу дисертаційної роботи за відповідною тематикою 
а також розробки моделей різноманітних явищ, де мають місце відокремлені 
хвилі.  

 

Анотація 

Метою програми є ознайомлення з новими підходами до підвищення 
ефективності програмно-апаратних комплексів сейсмічного та хвильового 
моніторингу шляхом створення адекватних математичних моделей процесів 
поширення та взаємодії в суцільних середовищах локалізованих 
солітоноподібних збурень та розробки на їх основі відповідних програмних  
систем моделювання. 

В межах програми розглядаються три змістові модулі. Перший  модуль 
присвячений  розгляду сучасних програм обробки та аналізу сейсмологічних 
даних та їх специфіки. Розглядаються програми для обробки та аналізу 
сейсмологічних даних та їх класифікація, програми моніторингу, програми для 
аналізу та візуалізації сейсмічних даних та специфіка форматів представлення 
даних, програмні комплекси для статистичного аналізу та програмні комплекси, 
що мають функції прогнозування.  

У другиому модулі розглядаються теорії, що пояснюють виникнення 
сейсмічних поштовхів та емпіричні закони, зокрема, формула Оморі, 
емпіричний закон Гутенберга-Ріхтера, співвідношення для зв'язку магнітуди 
основного поштовху і інтенсивності афтершокової активності Т.Утсу , закон 
звязку площі сейсмічного регіону і магнітуди основного поштовху Т. Утсу і 
А.Секі.  

Змістовий модуль 3 присвячений розгляду моделей сейсмічного процесу, 
що враховують відокремлені хвилі у областях сейсмічної активності. 

Розглядаються методи ідентифікації та прогнозування  траєкторій 
відокремлених хвиль за результатами спостережень,  модель сейсмічного 
процесу, що враховує солітонну складову а також практичні питання розробки 

програмних комплексів прогнозування сейсмічних поштовхів, що враховують 
локалізовані солітоноподібні хвилі 
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Ключові слова: математичне моделювання, солітоноподібне збурення, 
рівняння руху, аналіз даних, прогнозування, сейсмічний процес, моніторинг, 
програмно-апаратний комплекс. 

. 

 

Abstract 

The purpose of the program is to get acquainted with new approaches to 

improving the efficiency of software and hardware complexes of seismic and wave 

monitoring by creating adequate mathematical models of processes of propagation 

and interaction in solid environments of localized soliton-like perturbations and 

development on their basis of appropriate software. 

The program covers three content modules. The first module is devoted to the 

consideration of modern programs for the processing and analysis of seismological 

data and their specificity. Seismological data processing and analysis programs and 

their classification, monitoring programs, seismic data analysis and visualization 

programs and specifics of data presentation formats, statistical analysis complexes 

and forecasting software complexes are considered. 

The second module discusses theories explaining the occurrence of seismic 

shocks and empirical laws, in particular, the Omori formula, the Gutenberg-Richter 

empirical law, the relation for the coupling magnitude of the main impulse and the 

intensity of the aftershock activity of T. Utsum, and the law of the coupling of the 

area of the square of the area of the area. the impulses of T. Utsu and A. Seki. 

Substantial module 3 is devoted to the consideration of models of seismic 

process, taking into account the separated waves in the areas of seismic activity. 

The methods of identification and forecasting of trajectories of separated waves 

by the results of observations are considered, a model of a seismic process that takes 

into account the soliton component, as well as practical issues of development of 

software complexes for the prediction of seismic shocks that take into account 

localized soliton waves. 

 

Keywords: mathematical modeling, soliton-like perturbation, equation of 

motion, data analysis, forecasting, seismic process, monitoring, software-hardware 

complex 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

12 Інформаційні технології 
Вибіркова Спеціальність 

122 "Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології”. 

 

Спеціалізація 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 3-й 3-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин 
–  120 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи – 7 

Рівень вищої світи: 
PhD 

 

 

20 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 

-  -  

Лабораторні 
20 год. 8 год. 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання:  

- 

Форма контролю:  
зал. зал. 

 Примітка. 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить (%):  
для денної форми навчання – 33% до 67%; 

для заочної форми навчання –  10% до 90%. 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:  

Формування у здобувачів володіння сучасними методами та піходами до 

до підвищення ефективності програмно-апаратних комплексів сейсмічного та 
хвильового моніторингу шляхом створення адекватних математичних моделей 
процесів поширення та взаємодії в суцільних середовищах локалізованих 
солітоноподібних збурень та розробки на їх основі відповідних програмних 
систем моделювання. 

 Завдання:  

Формування теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для 
успішної роботи над створенням сучасних програмних комплексів сейсмічного 
моніторингу та прогнозування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

• Класифікацію програм обробки та аналізу сейсмологічних даних  в 
залежності від завдань, які ними розв’язуються. 

• Сучасні програмні комплекси аналізу та візуалізації. 
• Програмні комплекси для статистичного аналізу. 

• Основні підходи, що пояснюють виникнення сейсмічних поштовхів, 

зокрема  дилатантно-дифузійну модель, модель лавинно-нестійкого 
утворення тріщин, модель “крип”, в рамках якої розглядається 
виникнення землетрусу через прискорення руху бортів існуючого 
розлому, ротаційні моделі сейсмічного процесу  А.В. Вікуліна. 

• Емпіричні закони, встановлені на основі певних статистичних 
закономірностей. 

• М
атематичні моделі, що описують процеси поширення відокремлених 
хвиль. 

• Методи ідентифікації та прогнозування  траєкторій відокремлених хвиль 
за результатами спостережень 

• Модель сейсмічного процесу, що враховує солітонну складову 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  
• будувати адекватні математичні моделі процесів поширення 

локалізованих солітоноподібних збурень у різних середовищах. 
• застосовувати сучасні програмні комплекси для моніторингу 

сейсмічних процесів та аналізу статистичних даних, працювати з 
відповідними віддаленими базами даних та формкувати запити; 

• розробляти додатки для прогнозування сейсмічних поштовхів, що 
дозволяють враховувати специфічні фізичні ефекти в областях сейсмічної 
активності, зокрема, виникнення локалізованих хвиль. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Програми обробки та аналізу сейсмологічних даних та 
їх специфіка . 

Тема 1. Програми для обробки та аналізу сейсмологічних даних та їх 
класифікація. Програми моніторингу. 

 Класифікація програм обробки та аналізу сейсмологічних даних  в 

залежності від завдань, які ними розв’язуються, зокрема: моніторинг, обробка 

даних спостережень, аналіз даних та візуалізація, побудова прогнозів. 

Приклади програм-моніторів: програмний комплекс SeismicPortal 

(www.seismicportal.eu), що включає підсистеми ORFEUS (дозволяє отримувати 

дані з більш як 1000 станцій), Verce Platform (забезпечує можливість роботи з 

великими об’ємами даних), Hazard Portal ( FP7 проект «Гармонізація сейсмічної 

небезпеки в Європі»), OSAP Portal (проект для аналізу сейсмостійкості 

будівель); програмний комплекс «Екстремум», який дозволяє зберігати, 

систематизувати та обробляти картографічну інформацію а також будувати 

сценарії реагування в регіоні, що постраждав; програмний комплекс Earh 

Alerts/Version 2011, що працює в режимі реального часу та дозволяє 

отримувати інформацію про сейсмічні події (та цунамі). 

Тема 2.  Програми для аналізу та візуалізації сейсмічних даних та 
специфіка форматів представлення даних. 

Програмні комплекси аналізу та візуалізації: WSG (Windows Seismic 

Grafer) – програма для обробки сейсмічних сигналів та отримання параметрів 

гіпоцентрів сейсмічних поштовхів (www. ceme.gsras.ru); HYPO71-91 – 

консольна програма для розрахунку основних параметрів землетрусів за 

первинними даними обробки (www.eas.gat ech.edu); SEISAN-комплекс, що 

складається з бази даних для аналізу даних про землетруси в цифровій та 

аналоговій формі та пакету програм для аналізу 

(http://seis.geus.net/software/seisan); Tesseral Technologies Inc. - пакет скінченно-

різницевого моделювання хвильового поля (www. tesseral-geo.com); Madagaskar 

http://www/
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- пакет для багатовимірного аналізу даних (http:// reproducibility.org); CWP/SU - 

комплекс сейсмічних утиліт з відкритим кодом (www.cwp.mines.edu). Існують 

також безкоштовні програми з аналогічними функціями: FreeUSP 

(http://freeusp.org), CPSeis (http:// sourceforge.net), SPARC (http://freeusp.org), 

SEPlib (http:// sep.stanford.edu), BotoSeis (http:// sourceforge. net), GeBR 

(www.geb-rproject.com), SeaSeis (http:// seaseis.com), GPLib++ 

(http://sourceforge.net), JavaSeis (комплекс, що має попередній стек для вводу-

виводу сейсмічних даних та містить можливості їх обробки в Eclipse, 

http://sourceforge.net), Seismic Lab (www.ualberta.com), CREWES (www. crewes. 

org), SW3D (http://www. stefanmertl. com/science/ software/ seismo), Seismon 

(www.seismic-handler.org), Seismic_Handler ( www. csiro.au/), STK . 

Формати представлення сейсмічних даних : XDATA - формат запису 

пунктами спостережень радіотелеметричної системи NANOMETRIX; РСС-1 

формат запису пунктами спостережень радіотелеметричної системи РСС; 

DASS- формат запису  для цифрових станцій “Геотех”. Для полегшення обміну 

даними міжнародним товариством з прикладної геофізики був розроблений 

стандарт SEG-Y. В країнах колишнього СНД  застосовувались формати СЦС-3, 

СОС-ПС, СОС-Сайбер, ССЦ-2, ССЦ-3, ССЦ-4, SEG-B, SEG-D. Для їх 

перетворення в формат SEG-Y використовується, зокрема, програмний 

комплекс ARCOPY (інші пакети, що працюють з SEG-Y: GSEGYView, 

SegyMAT, SegyPY, SeiSee, SeisView). 

Тема 3. Програмні комплекси для статистичного аналізу.  

Програма Delivery, в основі якої лежить байєсівський метод інверсії 

сейсмічних даних (http://www.unr.edu). Jive3D являє собою пакет моделювання 

та томографичної інверсії, здатний моделювати сейсмічні типи даних в 

широкому часовому діапазоні (http://bullard.esc.cam.ac.uk/ ~hobro/Jive3D ). 

Програма WaveletExtractor дозволяє формувати оптимальні вибірки з набору 

сейсмічних та каротажних даних та містить функції оцінки: невизначеності для 

вейвлетів, інформації типу “час-глибина”, рівня шуму для оцінки сейсмічної 

інверсії (www.sciencedirect.com). Програма SLIMpy надає можливості обробки 

http://reproducibility.org/
http://seaseis.com/
http://www/
http://www.csiro.au/
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сейсмічних даних пакетів, таких як Мадагаскар, через перевантаження 

операторів (http://slim.eos.ubc.ca/SLIMpy). Можливості обробки даних проекту 

SEIZMO включають функції кореляційного аналізу, згортки, видалення тренда, 

диференціювання, інтегрування, інтерполяції, зміни частоти дискретизації, 

фільтрації, злиття, відповіді переносу (response transferring), обертання, 

укладання, спектрального аналізу, конусооутворення і віконного аналізу 

(windowing) (http://epsc.wustl.edu/~ggeuler/codes/m/ seizmo). Програма GeoSeis 

використовується для аналізу переломленого сейсмічного сигналу 

(http://www.geoseis.tr.gg). Програмний комплекс Passeis дозволяє проводити 

пасивний сейсмічний аналіз (www.mines.edu). Програми відображення 

сейсмічних сигналів: Mines JTK (обробка і відображення сигналу) 

(www.mines.edu), kogeo (www.kogeo.de) – включає в себе геофізичний аналіз і 

візуалізацію, SIOSEIS являє собою програмний пакет для розширення 

можливостей та управління, відображення морської сейсмічності і заломлення 

даних (http://sioseis.ucsd.edu). Landmarc SeisWorks 3D вирішує завдання 

візуалізації, аналізу та інтерпретації сейсмічних даних, програмний комплекс 

mech-Lander використовується для побудови (візуалізації) осередків 

землетрусів. 

 

Тема 4.  Програмні комплекси, що мають функції прогнозування.  
Нейромережеві технології, які базуються на картах Кохонена. 

Застосування для побудови середньострокових прогнозів мереж, що 

навчаються методом зворотнього поширення помилки (Feedfoward Back 

Propagation) та функції Гуттенберга - Ріхтера для визначення сейсмічної 

активності . Спільне застосування вейвлет-перетворень і нейронних мереж. 

Ймовірнісна модель сейсмічності. Ю.А. Полозова і О.В. Мандрикової . 

Алгоритм В.Н. Вапніка. Геоінформаційна система Prediction . ТRОN - онлайн-

технологія системного прогнозування землетрусів в режимі реального часу. 

Система короткострокового прогнозування землетрусів і оперативної передачі 

інформації країнам - учасникам  Global Network for the Forecasting Earthquakes 

http://slim.eos.ubc.ca/SLIMpy
http://www.geoseis.tr.gg/
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(власники станцій АТRОРАТЕNА).  

 

Змістовий модуль 2. Теорії, що пояснюють виникнення сейсмічних 
поштовхів та емпіричні закони 

Тема 5. Теорії, що пояснюють виникнення сейсмічних поштовхів. 

 Дилатантно-дифузійна модель, модель лавинно-нестійкого утворення 

тріщин, модель “крип”, в рамках якої розглядається виникнення землетрусу 

через прискорення руху бортів існуючого розлому. Пяснення появи 

передвісників надходженням води в зону майбутнього землетрусу після того, як 

через різке зростання тектонічних напруг там починається масове утворення 

мікротріщин ( в межах  дилатантно-дифузійної моделі). Ротаційні моделі 

сейсмічного процесу  А.В. Вікуліна. 

Тема 6. Емпіричні закони, встановлені на основі певних 
статистичних закономірностей. 

Формула Оморі, яка описує залежність кількості поштовхів від заданої 

нижньої границі магнітуди та часу. Емпіричний закон Гутенберга-Ріхтера, 

співвідношення для зв'язку магнітуди основного поштовху і інтенсивності 

афтершокової активності Т.Утсу . Закон звязку площі сейсмічного регіону і 

магнітуди основного поштовху Т. Утсу і А.Секі. Розгляд послідовності 

афтершоків як нестаціонарного пуассонівського процесу. Аналіз Джефріса. 

Міграція окремих землетрусів (К. Могі, Я. Огати і К. Катсури , Т.Утсу ). 

Тригерна модель Д. Веа-Джонса і Р.Девіеса. Сейсмічні процеси як процеси 

народження та смерті. Сейсмічні процеси як  процеси кластеризації.  

Змістовий модуль 3. Моделі сейсмічного процесу, що враховують 
відокремлені хвилі у областях сейсмічної активності. 

Тема 7. Математичні моделі, що описують процеси поширення 
відокремлених хвиль. 
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Метод оберненої задачі розсіювання. Дисперсійні співвідношення. 

Поширення лінійних хвиль у дисипативному середовищі. Консервативне 

середовище з дисперсією в області високих частот. Рівняння Кортевега де-Вріза 

(КдВ) та його модифікації. Рівняння Буссинеска, Клейна –Гордона –Фока, 

Кортевега де-Вріза Бюргерса, Шредингера, Гінзбурга-Ландау, Захарова-

Кузнецова, Кадомцева-Петвіашвілі, Заблоцької-Хохлова-Кузнецова. 

інтегрального рівняння Гельфанда-Левітана-Марченко Моделі типу мілкої 

води. Метод Т-представлень. 

 

Тема 8. Методи ідентифікації та прогнозування  траєкторій відокремлених 
хвиль за результатами спостережень 

Алгоритм ідентифікації траєкторій відокремлених хвиль. Метод 

перевірки сумісності характеристичних систем. Деякі підходи до проблематики 

побудови прогнозної траєкторії солітоноподібної хвилі. Степенева проблема 

моментів та деякі аспекти конструктивного її розв’язку. Знаходження точок 

екстремуму цільової функції допоміжної задачі нелінійного програмування в 

умові теореми про сумісність 

Тема 9. Модель сейсмічного процесу, що враховує солітонну складову 

 Сейсмічне районування.  Формальні моделі середовища, де відбувається 

процес виникнення та поширення солітоноподібних хвиль . Аналіз рівнянь руху 

анізотропного твердого тіла . Процеси виникнення та поширення локалізованих 

солітоноподібних збурень в зонах сейсмічної активності як додаткові фізичних 

механізми, які впливають на сейсмічні поштовхи . Ймовірність належності 

множини точок траєкторії солітона. Алгоритм ідентифікації послідовності 

сейсмічних поштовхів, зумовлених однією відокремленою хвилею. 

Тема 10. Розробка програмних комплексів прогнозування сейсмічних 
поштовхів, що враховують локалізовані солітоноподібні хвилі 
Підсистеми отримання вхідних даних шляхом підключення до віддалених баз 

даних та формування відповідних SQL-запитів; підсистеми візуалізації 

поштовхів та коррекції даних, що базуються на використанні статичних карт 
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Google та Google API; підсистеми аналізу вхідних даних, які включають 

формування матриці швидкостей та алгоритм ідентифікації траєкторій 

солітоноподібних хвиль на основі методів, описаних вище; підсистеми 

побудови прогнозу траєкторій та їх візуалізації.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь
ого  

у тому числі усь
ого  

у тому числі 
л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. ін

д. 
с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Змістовий модуль 1. Програми для обробки та аналізу сейсмологічних даних та їх 
специфіка . 

 Тема 1. Програми для обробки 
та аналізу сейсмологічних даних 
та їх класифікація. Програми 
моніторингу. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 2.  Програми для аналізу 
та візуалізації сейсмічних даних 
та специфіка форматів 
представлення даних. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

 Тема 3. Програмні комплекси 
для статистичного аналізу. 

12 2  2  8 12     12 

 Тема 4.  Програмні комплекси, 
що мають функції 
прогнозування.  

 

12 2  2  8 12     12 

Разом за змістовим модулем 1 48 8  8  32 48 2  2  44 

 Змістовий модуль 2. Теорії, що пояснюють виникнення сейсмічних поштовхів та 
емпіричні закони 

. 

 Тема 5. Теорії, що пояснюють 
виникнення сейсмічних 
поштовхів.  

12 2  2  8 12   1  12 

 Тема 6. Емпіричні закони, 
встановлені на основі певних 
статистичних закономірностей.  

12 2  2  8 12   1  12 

Разом за змістовим 

модулем 2 

24 4  4  16 24   2  24 

Змістовий модуль 3. Моделі сейсмічного процесу, що враховують відокремлені хвилі у 
областях сейсмічної активності. 
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Тема 7. Математичні моделі, 
що описують процеси 
поширення відокремлених хвиль. 

 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 8. Методи ідентифікації 
та прогнозування  траєкторій 
відокремлених хвиль за 
результатами спостережень 

12 2  2  8 12 1  1  10 

  Тема 9. Модель 
сейсмічного процесу, що 
враховує солітонну складову 

 

12 2  2  8 12   1  10 

Тема 10. Розробка програмних 
комплексів прогнозування 
сейсмічних поштовхів, що 
враховують локалізовані 
солітоноподібні хвилі 

 

12 2  2  8 12   1  10 

Разом за змістовим модулем 3 48 8  8  32 84 2  4  40 

Усього годин  120 20  20  80 120 4  8  108 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1  Тема 1. Програми моніторингу сейсмологічних даних та 
їх класифікація. Дослідження в умовах реального часу. 

2  

2 Тема 2.  Функції для аналізу та візуалізації сейсмічних 
даних . 

2 1 

3  Тема 3. Програмні комплекси для статистичного 
аналізу. 

2 1 

4 Тема 4.  Програмні комплекси, що мають функції 
прогнозування.  

2 1 

5  Тема 5. Емпіричні закони, встановлені на основі певних 
статистичних закономірностей. 
 

2 1 

6  Тема 6. Превірка емпіричних законів, встановлені на 
основі певних статистичних закономірностей. 
 

2  

7 Тема 7. Моделювання процесів поширення 
відокремлених хвиль. 

 

2  

8 Тема 8. Методи ідентифікації та прогнозування  
траєкторій відокремлених хвиль за результатами 
спостережень 

2  

9 Тема 9. Модель сейсмічного процесу, що враховує 
солітонну складову 

2 2 

10 Тема 10. Розробка програмних комплексів 
прогнозування сейсмічних поштовхів, що враховують 
локалізовані солітоноподібні хвилі 

 

2 2 

 Разом 20 8 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 
6.1. Теми для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма  

1  Тема 1. Програми для обробки та аналізу 

сейсмологічних даних та їх класифікація. Програми 
моніторингу. 

8 10 

2 Тема 2.  Програми для аналізу та візуалізації сейсмічних 
даних та специфіка форматів представлення даних. 

8 10 

3  Тема 3. Програмні комплекси для статистичного 
аналізу. 

8 12 

4  Тема 4.  Програмні комплекси, що мають функції 
прогнозування.  

8 12 

5  Тема 5. Теорії, що пояснюють виникнення сейсмічних 
поштовхів. 

8 10 

6  Тема 6. Емпіричні закони, встановлені на основі певних 
статистичних закономірностей. 

8 10 

7 Тема 7. Математичні моделі, що описують процеси 
поширення відокремлених хвиль. 

8 12 

8 Тема 8. Методи ідентифікації та прогнозування  
траєкторій відокремлених хвиль за результатами 
спостережень 

8 10 

9 Тема 9. Модель сейсмічного процесу, що враховує 
солітонну складову. 

8 10 

10 Тема 10. Розробка програмних комплексів 
прогнозування сейсмічних поштовхів, що враховують 
локалізовані солітоноподібні хвилі 
 

8 12 

 Разом 80 108 

 

7. Методи навчання 

1) Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і 
супроводжуються  демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного 
матеріалу. 
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2) Лабораторні роботи проводяться в комп’ютерному класі з 
використанням роздаткового матеріалу, методичних вказівок. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння здобувачами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання: 

1) поточний контроль проводиться на лабораторних заняттях шляхом 
усного опитування і перевірки виконаних лабораторних робіт та домашніх 
завдань;  

2) виконання додаткових індивідуальних завдань під час лабораторних 
робіт і консультацій; 

3) поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

Введена кредитно-трансферна система організації навчального процесу зі 
100-бальною шкалою оцінювання знань здобувачів. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
Оцінювання здобувачів проводиться відповідно до вимог ECTS. 

 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т20 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

для заліку 

90-100 
зараховано 

82-89 
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74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Jure Žalohar The Omega-Theory. A New Physics of Earthquakes.– Elsevier.–
2016.–570 p. 

2. Кендзера О. В. Сейсмічна небезпека і захист від землетрусів (практичне 
впровадження розробок Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН 
України) / О. В. Кендзера // Вісник Національної академії наук України.- 
2015. - № 2. - С. 44-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ 

vnanu_2015_2_10 

3. Yuriy Turbal  Method of Earthquake Prediction Based on the Soliton 

Mechanisms of Some Shocks / Y. Turbal, M. Turbal, A. Bomba, O. 

Radoveniuk  // Journal of Environmental Science and Engineering. – 2014. – 

№ 3. – P. 151–155. 

4. Бомба А. Я. Прогнозирование траекторий уединенных волн деформации  
в анизотропных упругих телах. / А. Я. Бомба, Ю. В. Турбал // Проблемы 
управления и информатики. – 2014. – № 3. – C. 12–22.  

5. Турбал Ю. В. О необходимых и достаточных условиях существования 
решений уравнений движения для анизотропных упругих тел  в виде 
уединенных волн типа  -солитонов. / Ю. В. Турбал // Проблемы 
прикладной математики и математического моделирования. – 2012. – 

вып. 2012. – С. 78–86. 

6. Турбал Ю. В. Математична модель сейсмічного процесу, що враховує 
повільні відокремлені хвилі деформації / Ю. В. Турбал // Вісник 
Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського – 2013. – № 4(81) – C. 88–93.   

7.  Турбал Ю. В. Математичне моделювання процесу руху солітона в 
анізотропному пружному тілі змінної густини / Ю. В. Турбал // 
Математичне та комп'ютерне моделювання – 2013. – вип. 12. – C. 55–62.  
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8. Бомба А. Я., Рябенко О. А., Турбал Ю. В. Модифікація  
Т-представлень для знаходження бризерних розв’язків рівнянь типу 
Кортевега-де Вріза // Вісник НУВГП. – № 4(68). – Рівне : НУВГП, 2014. – 

C. 110–118. 

9. Бомба А. Я. Методы анализа данных и прогнозирование траекторий 
уединенных волн / А. Я. Бомба, Ю. В. Турбал // Проблемы управления и 
информатики. – 2015. – № 5. – C. 34–43.  

10. Бомба А. Я. Метод дослідження багатосолітонних  розв’язків рівнянь 
типу Кортевега-де Вріза на основі Т-представлень / А. Я. Бомба, Ю. В. 
Турбал // Вісник ТНТУ. – № 1. – 2015 – C. 112–119.  

11. Бомба А. Я. Математичне та комп’ютерне моделювання сейсмічних 
процесів на основі солітонного підходу / А. Я. Бомба, Ю. В. Турбал,  
О. В.  Радовенюк, М. Ю. Турбал // Технологічний аудит та резерви 
виробництва. –2015. – № 2/5(22) – C. 26–30.  

 

Допоміжна 

1. Бомба А. Я. Дослідження нелінійних ефектів взаємодії відокремлених 
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