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Вступ 

Анотація 

Велика  увага  приділяється  геоаномальним  зонам,  пов'язаним  з  

динамікою земної  кори,  зонами  підземних  водних  потоків  та  зонами  

утворення  карстових масивів, а також виверженням вулканів, землетрусами та ін.  

У курсі висвітлюється широке  коло  питань  пов’язаних  з  впливом  космічних  

сил  на  біоту, а також техногенних катастроф на утворення геопатогенних зон, 

містяться відомості про геоаномальні  зони  світу  та  України.  Буде  засвоєно  

різні  методи визначення  та знаходження місць розташування геоаномальних зон. 

Особливу увагу приділено впливу таких зон на здоров’я людини. Метою 

викладання навчальної дисципліни «Геоаномальні зони та біота»  є формування  

базових  знань  та  ознайомлення  студентів  з  основними видами геоаномальних 

зон та впливом їх дії на живі істоти.  

Завдання курсу включають в себе розгляд причин та механізмів виникнення 

геоаномальних зон, структуру та функціональні властивості геологічного 

середовища в контексті аномального впливу на живі організми. 

Курс присвячено вивченню геоаномальних зон та їх впливу на біоту. 

Проблема гепатогенних зон являється складною, оскільки вона стоїть на стику  

різних наукових дисциплін – медицини та фізики, геології та геофізики, біолокації 

та екстрасенсорики, фізики атмосфери та геліобіології. Геопатогенні зони являють 

собою реальне геофізичне явище: в таких місцях змінені геофізичні параметри 

середовища – геомагнітне поле, електропровідність ґрунту, електричний 

потенціал атмосфери, рівень радіоактивності і т.д.  

Ключові слова: геоаномальні зони, вплив на біоту, геопатогенні зони, 

геопозитивні зони.  



 

Abstract  

Much attention is paid to geoanomalous zones associated with the dynamics of 

the earth's crust, zones of groundwater flows and zones of formation of karst massifs, as 

well as volcanic eruptions, earthquakes and others. The course covers a wide range of 

issues related to the impact of space forces on biota, as well as man-made disasters on 

the formation of geopathogenic zones, contains information about geoanomalous zones 

of the world and Ukraine. Various methods for determining and locating geoanomalous 

zones will be mastered. Particular attention is paid to the impact of such areas on human 

health. The purpose of teaching the discipline "Geoanomalous zones and biota" is the 

formation of basic knowledge and acquaintance of students with the main types of 

geoanomalous zones and the impact of their action on living beings. 

The objectives of the course include consideration of the causes and mechanisms 

of geoanomalous zones, structure and functional properties of the geological 

environment in the context of anomalous impact on living organisms. 

The course is devoted to the study of geoanomalous zones and their impact on 

biota. The problem of hepatogenic zones is complex because it is at the intersection of 

different scientific disciplines - medicine and physics, geology and geophysics, 

biolocation and psychics, atmospheric physics and heliobiology. Geopathogenic zones 

are a real geophysical phenomenon: in such places the geophysical parameters of the 

environment are changed - geomagnetic field, soil electrical conductivity, electric 

potential of the atmosphere, level of radioactivity. 

Key words: geoanomalous zones, impact on biota, geopathogenic zones, 

geopositive zones. 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 Всі галузі знань Вибіркова 

Модулів – 1 

Всі спеціальності 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

4-й 4-й 

Електронна адреса 

РПНД на сайті 

Університету: 

http://www.nuos.edu.ua

/students/osvita/polozhe

nnya.php?ELEMENT_I

D=2005 

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестри 

7-й 7-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 7. 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Лекції 

15 год 8 год 

Практичні заняття 

30 год 10 год 

Самостійна робота 

105 год 132 год 

Індивідуальні завдання  

– – 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

комбінована (письмовий 

контроль, тестовий 

контроль) 



 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни "Геоаномальні зони та біота" є 

формування базових знань та ознайомлення студентів з основними видами 

геоаномальних зон. Розкриття основних чинників формування геоаномальних зон 

їх вплив на біоту та формування у студентів наступних професійних 

компетентностей: 

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого 

природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів 

наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов; 

- вміти використовувати знання щодо зменшення негативного впливу 

факторів навколишнього середовища на життєдіяльність людини та системи її 

життєзабезпечення; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумов для вивчення дисципліни не має. 

 

4. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент отримає наступні 

знання та вміння, що забезпечать зазначені у меті професійні компетентності: 

Знання основних видів геоаномальних зон; причин виникнення 

геоаномальних зон;  методів та засобів визначення геоаномальних зон; 

розповсюдженості геоаномальних зон на територiї України; хвороб, що 

виникають у людини під час перебування у патогенних зонах. 

Вміння виявляти геопатогеннi та геопозитивнi зони, визначати потужності 

впливу геоаномальних зон, застосовувати засоби захисту від впливу 

геопатогенних зон. 

 



 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Поняття та класифікація геоаномальних зон. 

Тема 1.1. Геоаномальні зони як компонент навколишнього середовища [1] 

стр. 5-12. 

Тема 1.2. Силовий каркас Землі та ґратчасті координатні сітки 

геоаномальних зон [1] стр. 13-30. 

Тема 1.3. Геоаномальні зони, пов'язані з надрами Землі та динамікою земної 

кори [1] стр. 31-124. 

Тема 1.4. Магнітосфера та радіаційний режим Землі [1] стр. 138-148. 

Змістовий модуль 2. Практичне застосування принципів екологічної 

безпеки територій та акваторій. 

Тема 2.1. Основи біолокації. Біоенергетична сутність людини [1] стр. 214-

228. 

Тема 2.2. Методи виявлення геоаномальних зон [1] стр. 228-231. 

Тема 2.3. Геопозитивні та геопатогенні зони Землі. Зміна біоти в цих зонах 

[1] стр. 233-249. 

Тема 2.4. Вплив геоаномальних зон на біологічні об’єкти [1] стр. 239-249. 

Тема 2.5. Методи та засоби захисту від впливу геоаномальних зон [1] стр. 

250-252. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п.з. інд с.р. л п.з. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти надання першої допомоги  

Змістовний модуль 1. Теоретичні принципи першої допомоги у невідкладних 

станах. 

Тема 1.1. Геоаномальні зони як 

компонент навколишнього 

середовища. 

14 1 4  9 14  2  12 

Тема 1.2. Магнітосфера та 

радіаційний режим Землі. 

14 2 2  10 14 1 1  12 

Тема 1.3. Аномальні фізичні поля. 16 2 4  10 14 1 1  12 

Тема 1.4. Геоаномальні зони 

природного та техногенного 

походження. 

16 2 4  10 18 1 2  15 

Разом за ЗМ 1 60 7 14  39 60 3 6  51 

Змістовий модуль 2. Практичне забезпечення першої допомоги 

Тема 2.1. Методи визначення 

потужностей і меж зон впливу 

аномалій. 

15 2 2  13 15 2 1  16 

Тема 2.2. Вплив геоаномальних зон 

на біологічні об’єкти на різних 

рівнях регуляції. 

21 2 4  13 21 1 1  17 

Тема 2.3. Геоаномальні зони та 

здоров’я людини. 

19 2 4  13 19 1 1  16 

Тема 2.4. Індикація геоаномальних 

зон із допомогою біологічних 

об’єктів. 

18 1 4  14 18  1  16 

Тема 2.5. Засоби захисту вiд впливу 

геоаномальних об'єктiв. 

17 1 2  13 17 1   16 

Разом за ЗМ 2 90 8 16  66 90 5 4  81 

Усього годин 150 15 30  105 150 8 10  132 



 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Геоаномальні зони як компонент навколишнього 

середовища. 

Дослідження явищ геопатогенезу. Електромагнітний фон 

навколишнього середовища. Тепловий режим навколишнього 

середовища. Освітленість та її вплив на організми. Природна 

радіоактивність. Нормальні коливання факторів навколишнього 

середовища. Взаємовплив факторів навколишнього 

середовища. Синергічні ефекти факторів середовища. 

4 2 

2.  Магнітосфера та радіаційний режим Землі.  

Магнітосфера Землі, як колиска життя. Сонячний вітер. 

Магнітні сектори. Склад сонячного випромінення. Активність 

Сонця. 11-річні цикли сонячної активності. Вплив сонячної 

активності на живі організми. Структура магнітосфери. 

Нормальне магнітне поле Землі. Аномальне магнітне поле 

Землі. Динаміка магнітного поля Землі. Магнітосфера, 

атмосферні електричні струми та переміщення повітряних мас. 

2 1 

3.  Аномальні фізичні поля. 

Аномальні фактори середовища як рушійна сила еволюційного 

процесу. Аномальні значення динамічних факторів 

навколишнього середовища. Гравiтацiя, її вплив на живі 

організми. Діапазон чутливості організмів до фактору 

гравітації. Теплове опромінення, як складова частина 

електромагнітного спектру. Оптимальні температурні межі для 

різних організмів. Інфрачервоне опромінення у природному та 

техногенному середовищі. Ультрафіолетове опромінення, 

коливання його інтенсивності у природному середовищі. 

4 1 

4.  Геоаномальні зони природного та техногенного 

походження.  

Геоаномальні зони природного походження, їх класифікація. 

Причини виникнення геоаномальних зон. Тектонiчнi трiщини 

та розломи. Карстовi печери. Родовища металевих руд. 

Підземні водоносні горизонти як джерело аномального 

опромінення. Нафтові родовища. Кільцеві структури Землі. 

Вплив електромагнітних хвиль штучного походження на живі 

організми. Поширення геоаномальних зон по земній поверхні. 

Ступінь вивченості окремих типів геоаномальних зон. 

4 2 



 

 
5.  Методи визначення потужностей і меж зон впливу 

аномалій.  

Історичний огляд проблеми пошуку аномальних зон. 

Біолокація як наука. Сучасний стан розвитку біолокації. 

Поширення можливостей до біолокації серед населення. 

Фізіологічна база процесу біолокації. Прилади для біолокації. 

Г-подібна рамка. П-подібна рамка. V-подібна рамка. Методи 

визначення геоаномальних зон низької інтенсивності. 

Діагностика сітки Хартмана у житловому приміщенні. 

2 1 

6.  Вплив геоаномальних зон на біологічні об’єкти на різних 

рівнях регуляції. 

Поняття про рівні регуляції біологічних процесів. Відомості 

щодо впливу аномальних зон на рівновагу водно-газової 

оболонки людини. Вплив аномальних зон на прості 

низькомолекулярні речовини та їх розчини. Вплив 

геоаномальних зон на макромолекули та слабку 

міжмолекулярну взаємодію. Вплив геоаномальних зон на 

біологічні об’єкти на клітинному рівні. Вплив аномального 

електромагнітного поля на нервові клітини. Вплив 

геоаномальних зон на нервову систему в цілому. Вплив 

аномальних фізичних полів на організми тварин. Вплив 

геоаномальних зон на рослинні організми. 

4 1 

7. . Геоаномальні зони та здоров’я людини. 

Здоров’я, як динамічна рівновага систем організму. Фактори, 

що впливають на рівновагу фізіологічних процесів. Катаболізм 

та анаболізм під впливом аномальних фізичних полів. 

Статистичні дані про вплив аномальних полів в умовах 

виробництва на здоров’я людини. Вплив геоаномальних зон на 

нервову систему людини. Зміни у ендокринній системі під 

впливом електромагнітних полів різної частоти та потужності. 

Проходження інфекційних захворювань у зонах із 

аномальними фізичними полями. Психічний стан людини у 

приміщеннях із сторонніми електромагнітними полями різної 

частоти та потужності. 

4 1 

8.  Індикація геоаномальних зон із допомогою біологічних 

об’єктів. 

Методика вивчення геоаномальних зон різних розмірів із 

допомогою мікробіологічних культур. Зміни складу трав’яного 

фітоценозу під впливом геоаномальних зон. Вплив 

геоаномальних зон на розташування дерев, інтесивність їх 

росту. Вплив аномальних зон на розподіл безхребетних. 

Мурашники та геоаномальні зони. 

4 1 

9.  Засоби захисту вiд впливу геоаномальних об'єктiв. 

Перенесення місця перебування як основний засіб запобігання 

негативних наслідків для здоров’я людини. Аномальні зони та 

техногенні катастрофи. Неприпустимість побудови 

промислових об’єктів на геоаномальних зонах. 

2  

 Разом 30 10 



 

Самостійна робота 

 

Розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до лекцій 15 15 

2 Підготовка до практичних робіт 45 60 

3 Підготовка до модульної контрольної роботи 45 57 

РАЗОМ 105 132 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

дисципліни " Геоаномальні зони та біота " є: 

– звіти з виконання практичних робіт (письмовий контроль); 

– модульна контрольна робота у формі тестування (тестовий контроль);  

– студентські презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до 

дисципліни тематики на наукових заходах (письмовий контроль). 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе суму оцінок поточного 

контролю. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 



 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Поточний контроль виконання практичних робіт (письмовий контроль) 

 

Виконання кожної практичної роботи має супровожуватися звітом виконаних 

завдань, допускаються для зарахування практичної роботи студентські 

презентації та виступи, тези доповідей, статті відповідної до тематики дисципліни 

на наукових заходах. 

 

Оцінювання 

практичних 

робіт 

Бал 

Критерії оцінювання 

9 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання досліджень. Застосовувалися 

коректні методи обробки отриманих результатів. У висновках 

проведена коректна інтерпретація результатів. 

8 

Робота виконана у встановлений термін. Студент виконує 

практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; описує спостереження; в цілому правильно складає звіт 

та робить висновки. 

6 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну роботу згідно з інструкцією, іноді після 

консультації викладача; описує спостереження; складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки. 

4 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну згідно з інструкцією; складений звіт містить 

неточності у висновках та помилки. 

2 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

виконує практичну під керівництвом викладача; складений звіт 

містить неточності у висновках та помилки. 

0 Робота не виконувалася. 

 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 81 балів (9 

практичних робіт по 9 балів).  

 



 

Поточний модульний контроль (тестовий контроль) 

 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 5 

Бал 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 

 

По завершенні змістовного модуля здійснюється модульний контроль – 

тестування. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Звіти з практичних робіт (письмовий 

контроль) 

9 х 9 балів = 81 

балів 

9 х 9 балів = 81 

балів 

Модульний контроль (тестовий 

контроль) 

19 х 1 балів = 19 

балів 

19 х 1 балів = 19 

балів 

Всього 100 100 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Денна форма Заочна форма 

Вид роботи Бали Вид роботи Бали 

 

ЗМ 1 

Т 1.1 Практична робота № 1  9 

Практична робота 81 

Т 1.2 Практична робота № 2  9 

Т 1.3 Практична робота № 3  9 

Т 1.4 Практична робота № 4  9 

ЗМ 2 

Т 2.1 Практична робота № 5  9 

Т 2.2 Практична робота № 6  9 

Т 2.3 Практична робота № 7  9 

Т 2.4 Практична робота № 8  9 

Т 2.5 Практична робота № 9 9 

 Модульний контроль 19 Модульний контроль 19 



 

9. Засоби навчання 

При проведені лекційних та практичних занять використовуються такі 

наочні матеріали: тематичні плакати, схеми, спеціалізовані карти, проектна 

документація, ДСТУ, ГОСТи, ОСТи та інша нормативна документація. Для 

поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне опрацювання 

журналів: "Екологічна безпека", "Енерготехнології та ресурсозбереження", 

«Екологічні науки», «Восточно-европейский журнал передовых технологий» та 

інші.  
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