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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ 

ОТЛОЖЕНИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ. 

Цель работы – изучение инженерно-геологических изысканий при 

строительстве гражданских объектов в пределах Минского района. 

Объектом исследования является «Свято-Елисаветинский монастырь» 

и ресторанный комплекс «Старое русло». 

Методология дипломной работы: на основании материалов собранных 

в результате прохождения автором преддипломной практики на унитарном 

предприятии «Геосервис» (отчет по инженерно-геологических изысканиях, а 

также архивные материалы), обоснованы физико-географические условия, 

геологическое строение и гидрогеологические условия, методика изысканий. 

В дипломной работе приведены общие данные о геологическом 

строении территории (тектоника, стратиграфия, геоморфология). Особое 

внимание уделено геоморфологической характеристике района проведения 

работ, методам инженерно-геологических изысканий. Рассмотрены 

характеристики гидрогеологии и крупнейших водоносных горизонтов, в том 

числе и грунтовых вод. 

В процессе работы были рассмотрены основные параметры Минского 

района. Проведена обработка сведений о геологическом строении 

четвертичных отложений Минского района, исследованы методы инженерно-

геологических изысканий, на примере гражданских объектов («Свято-

Елисаветинский монастырь» и ресторанный комплекс «Старое русло».).  

Основными источниками данных для выполнения задания и написания 

дипломной работы послужили материалы (отчет и архивные данные): с 

унитарного предприятия «Геосервис». 
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Парамонава Ю.А. Інжынерна-геалагічныя пошукі пры будаўніцтве 

грамадзянскіх аб'ектаў Мінскага раёна (дыпломная праца). - Мінск 2016, 

Мал.4, табл.3, прил.2, библиогр.22назв. 

Інжынерна-геалагічныя пошукі, чацвярцічных адкладаў, 

ГIДРAГЕAЛОГIЯ, МЕТАДЫ інжынерных пошукаў. 

Мэта работы - вывучэнне інжынерна-геалагічных пошукаў пры 

будаўніцтве грамадзянскіх аб'ектаў у межах Мінскага раёна. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца «Свята-Елісавецінскі манастыр» і 

рэстаранны комплекс «Старое рэчышча». 

Метадалогія дыпломнай працы: на падставе матэрыялаў сабраных у 

выніку праходжання аўтарам пераддыпломнай практыкі на ўнітарным 

прадпрыемстве «Геасэрвіс» (справаздачы па інжынерна-геалагічных 

пошукax, а таксама архіўныя матэрыялы), абгрунтаваныя фізіка-

геаграфічныя ўмовы, геалагічная будова і гідрагеалагічныя ўмовы, методыка 

пошукаў. 

У дыпломнай працы прыведзены агульныя дадзеныя аб геалагічным 

будынку тэрыторыі (тэктоніка, стратыграфія, геамарфалёгія). Асаблівая ўвага 

нададзена геамарфалагічнымі характарыстыцы, метадам інжынерна-

геалагічных пошукаў. Разгледжаны характарыстыкі гідрагеалогіі і 

найбуйнейшых ваданосных гарызонтаў, у тым ліку і грунтавых вод. 

У працэсе работы былі разгледжаны асноўныя параметры Мінскага 

раёна. Праведзена апрацоўка звестак аб геалагічным будынку чацвярцічных 

адкладаў Мінскага раёна, даследаваны метады інжынерна-геалагічных 

пошукаў, на прыкладзе грамадзянскіх аб'ектаў («Свята-Елісавецінскі 

манастыр» і рэстаранны комплекс «Старое рэчышча».). 

Асноўнымі крыніцамі дадзеных для выканання задання і напісання 

дыпломнай працы паслужылі матэрыялы (справаздачы і архіўныя дадзеныя): 

з унітарнага прадпрыемства «Геасэрвіс». 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Paramonovа Y.A.   Engineering and geological surveys in the construction 

of civilian facilities Minsk region (diploma thesis). - Minsk 2016 Figure 4, Table 3, 

pril.2, bibliogr.22 nazv. 

GEOLOGICAL ENGINEERING SURVEY, QUATERNARY DEPOSISTS, 

GIDROSHEOLOGIYA, METHODS OF ENGINEERING SURVEY. 

The purpose of the work - the study of engineering and geological surveys in 

the construction of civil facilities within the Minsk region. 

The object of the research is "St Elisabeth Convent" and restaurant complex 

"old channel". 

The methodology of the thesis: on the basis of materials collected by the 

author as a result of the passage of externship at the unitary enterprise 

"Geoservice" (Report on geotechnical investigations, as well as archival materials), 

grounded physical and geographical conditions, geological structure and 

hydrogeological conditions, the method of research. 

The research paper provides general information about the geological 

structure of the territory (tectonics, stratigraphy, geomorphology). Particular 

attention is paid to the geomorphological features, methods of engineering and 

geological surveys. The characteristics of hydrogeology and the largest aquifers, 

including groundwater. 

In the process, it was considered the main parameters of the Minsk region. 

Spend the processing of information about the geological structure of Quaternary 

sediments Minsk region, studied the methods of engineering-geological surveys for 

example, civilian targets ( "St Elisabeth Convent" and restaurant complex "old 

channel".). 

The main sources of data for the job, and writing of the thesis were the 

materials (reports and historical data) to "Geoservice" unitary enterprise. 


