
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.13. 
2. Назва: інженерна геодинаміка; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти:І(бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3; 

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

доктор геологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- читати та аналізувати геодинамічні карти; 

- визначати і характеризувати руйнівні інженерно-геологічні процеси; 

- намічати заходи з інженерного захисту територій і споруд від руйнівних 

геодинамічних процесів. 

10. Форми організації занять: лекції практичні заняття, самостійна робота, 
поточне тестування 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна 
геологія, загальне землезнавство, топографія з основами геодезії, загальна 
гідрологія,фізика 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): 

фізика Землі, дистанційне зондування Землі, геоморфологія з основами 

четвертинної геології 

12. Зміст курсу: Загальні поняття з інженерної геодинаміки. Ендогенні геологічні 
процеси та їх походження. Тектонічн ідеформації. Деформаційні структури, 
магматизм та метаморфізм. 
Екзогенні геологічні процеси на суші. Геологічна діяльність підземних вод, морів, озер 
та боліт. Геологiчна дiяльнiсть льоду і сил гравітації. Деформації ґрунтів в основах 
споруд. Поширення небезпечних геодинамічних процесів. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. 1Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика: учебн.  /В. Д. 
Ломтадзе. –Л. : Недра, 1977. – 479 с. 

2. ДБН В.1.1-24:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів. 
Основніположенняпроектування / керівник розробки – Я. Й. Червінський, 
співавтор – Г. Г. Стріжельчик. – К. :Укрархбудінформ, 2010. – 89 с. 

3. Методи розрахунку процессу переробки берегів водосховища. Методичні 
рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна 
геодинаміка» для студентів напряму підготовки 6.040103 Геологія / Т.Д. 
Прокопенко, О.В. Інкін, О.О. Подвігіна. – Д.: Національний гірничий 
університет, 2012. – 20 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних    робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом –90год.  
Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці _ семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська 
 

В.о. завідувача кафедри геології та гідрології 
Мельничук Віктор Григорович, д.геол.н., професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: 2.1.13. 
2. Title: engineering geodynamics; 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first(Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 
6. Semester when the discipline is studied: 3 
7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Melnichuk V.G, doctor of geological sciences, professor. 

9. Resultsofstudies:після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• read and analyze geodynamic maps;  

• to define and characterize destructive engineering-geological processes;  

• to outline measures for the engineering protection of territories and structures against 

destructive geodynamic processes. 

10. Formsoforganizingclasses: independent work, ongoing testing 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: general geology, general 

earth sciences, topography with basics of geodesy, general hydrology, physics 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Earth 

physics, remote sensing of the Earth, geomorphology with the basics of Quaternary geology 

12.Course contents: General concepts of engineering geodynamics. Endogenous geological 

processes and their origin. Tectonic ideation. Deformation structures, magmatism and 

metamorphism. 

Exogenous geological processes on land. Geological activity of underground waters, seas, 

lakes and swamps. The geologic activity of ice and the forces of gravity. Deformation of 

soils in the foundations of structures. Distribution of dangerous geodynamic processes. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. 1Lomtadze V.D. Engineering Geology. Engineering geodynamics: training. /IN. D. 

Lomtadze. -L : Nedra, 1977. - 479 p.  

2. DBN V.1.1-24: 2010. Protection from dangerous geological processes. The main 

provisions of the design / development manager - Ya Y. Chervinsky, co-author - G. G. 

Strizhelchik. - K.: Ukrahrbudinform, 2010. - 89 p.  

3. Methods of calculation of the process of processing the banks of the reservoir. Methodical 

recommendations for the implementation of laboratory works on discipline "Engineering 

geodynamics" for students of the direction of preparation 6.040103 Geology / T.D. 

Prokopenko, O.V. Inkin, O.O. Podvigina - D .: National Mining University, 2012. - 20 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 16 hours, practical work - 14 hours, independent work  - 60 hours. 90 hours - 

together. Methods: interactive lectures, individual and group research assignments, use of 

multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of the semester. 

Current control (100 points): testing, poll 

16. Languageofteaching: Ukrainian 

 
 
Headof DepartmentV.G.Melnichuk, D. geologist. Mr., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


