
Додаток 6 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра гідрогеології 
 

 

 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Перший проректор 

 

 

___________________________ 

 

“______”_______________20  __ р. 

 
 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

Інженерна геодинаміка 
 (назва навчальної дисципліни) 

 
 

напрям                                      6.040103 Геологія 
(шифр, назва напряму) 

 

спеціальність 

_______________________________________________________________ 
(шифр, назва спеціальності) 

 

спеціалізація 

_____________________________________________________________ 
(шифр, назва спеціалізації) 

 

 

Факультет геології, географії, рекреації і туризму 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 / 2016 навчальний рік 



 2 

 

 

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету геології, географії, 

рекреації і туризму 

 

“_______”  __________________ 2015 року, протокол №__ 

 

 
 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  

Старший викладач кафедри гідрогеології Сухов Валерій Васильович. 

 
 

 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри гідрогеології 

 

 

Протокол від “____”________________2015 року № ___ 

 

                         Завідувач кафедри _______________________________ 

 

                                                                _______________________         доц. Удалов І.В. 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

 

Програму погоджено методичною комісією факультету геології, географії, рекреації і 

туризму 

 

Протокол від “____”________________2015 року № ___ 

 

                         Голова методичної комісії_______________________________ 

 

                                                                _______________________    проф.  Жемеров О.О. 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

                          

 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “ Інженерна геодинаміка” складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр 
 

напряму                                       6.040103 Геологія 

 

спеціальності 

__________________________________________________________________________ 

 

спеціалізації 

__________________________________________________________________________ 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є динаміка інженерно-геологічних процесів. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Поняття про інженерно-геологічні умови та їх оцінку. 
2. Екзогенні та ендогенні геологічні процеси. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка майбутніх фахівців до постійного 

кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності 

людини, а також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії 

геологічного середовища зі спорудами та інженерними роботами. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є вирішення задач комплексної інженерно-

геологічної зйомки; інженерно-геологічне обґрунтування будівельних проектів, розрахунків 

підпору ґрунтових вод, розрахунків систематичного горизонтального та вертикального дренажів, 

прогноз підземних вод на землях, що використовуються людиною для розміщення споруд та 

будівель. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знати: основні принципи теорії комплексного формування геологічної обстановки 

конкретного району; характеристики всіх діючих природних геологічних чинників, що 

впливають на ґрунти і споруди; наслідки впливу певних чинників на систему «споруда – 

ґрунт »; класифікацію природних фізико-геологічних і інженерно-геологічних процесів і 

явищ; методи вивчення процесів, явищ та наслідків їхньої взаємодії зі спорудами; засоби 

нейтралізації та протидії небезпечним фізико-геологічним та інженерно-геологічним 

процесам і явищам. 

вміти: піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні умови; оцінювати 

вплив будь-якої споруди на геологічне середовище і навпаки; самостійно приймати 

рішення щодо вибору місця розташування проектної споруди; обирати комплекс заходів, 

спрямованих на забезпечення протидії несприятливим інженерно-геологічним умовам; 

визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники властивостей ґрунтів; 

призначати раціональні методики інженерно-геологічних вишукувань відповідно до 

чинних нормативних документів. 
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