


 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – Набуття студентами теоретичних зань, практичних навичок і вмінь, 

необхідних для розробки прикладного програмного забезпечення, що призначене для 

вирішення задач геологічної галузі (на прикладі мови програмування Python). 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу «Інформаційні технології» 

2. Володіння елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером. 

3. Розуміння актуальної проблематики геологічної галузі. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В рамках навчальної дисципліни розглядаються сучасні тенденції в області інформатизації 

геологічної ґалузі, а також наводиться ретроспективний аналіз цього явища. Наводиться 

широкий перелік сучасного прикладного програмного забезпечення (як комерційного, так і 

відкритого), що активно використовується в різних сферах геологічної ґалузі. Вивчаються 

базові основи мови програмування Python. Значний обсяг аудиторних годин і годин 

самостійної роботи присвячується практичній роботі із програмування в середовищі Python. 

Студенти набувають теоретичних знань, практичних навичок та вмінь, необхідних для: 

предметної постановки задачі, її формалізації та алгоритмізації, реалізації у вигляді скрипта 

або окремого додатка, тестування розробленої програми, виведення результатів для 

наступного аналізу та тематичної інтерпретації. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) 

- оволодіння базовими підходами формалізації геологічних задач; 

- розвиток аналітичного мислення і креативних якостей при алгоритмізації 

геологічних задач; 

- оволодіння базовим синтаксисом мови програмування Python, а також 

додатковими бібліотеками, що розширюють її можливості; 

- реалізація технологічного ланцюга від предметної постановки геологічної задачі до 

розробки відповідного програмного модуля, що генерує результуючі дані у формі, 

придатній для подальшої тематичної інтерпретації. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Історія інформатизації геологічної 

ґалузі та використання програмних 

продуктів і засобів їх розробки при 

вирішенні геологічних завдань. 

лекція усне 

опитування 

5 % 

1.2 Принципи формалізації та 

алгоритмізації геологічних задач 

лекція усне 

опитування 

5 % 

                                                 
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 

 



1.3 Основні теоретичні відомості щодо 

мови програмування Python 

(парадигма програмування, 

середовища розробки, особливості 

синтаксису) 

лекції, 

практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування, 

програмне 

представлення 

10 % 

2.1 Сформулювати та формалізувати 

задачу геологічного змісту 

практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

5 % 

2.2 Розробляти алгоритми практичні заняття,  

самостійна робота 

усне 

опитування 

5 % 

2.3 Розробляти скрипти на мові 

програмування Python, 

використовуючи додаткові 

бібліотеки для розширення 

функціоналу Python. 

практичні заняття,  

самостійна робота 

програмне 

представлення 

30 % 

2.4 Створити програмний продукт (на 

Python), що призначений для 

розв’язання тематичної задачі 

геологічного змісту; здійснити 

тестування програми; оцінити якість 

отриманих результатів з позиції 

застосовності для тематичного 

аналізу й інтерпретації. 

практичні заняття,  

самостійна робота 

програмне 

представлення 

30 % 

3.1 Вміти організувати командну 
розробку для ефективного 
вирішення поставленої задачі 

практичне 
заняття 

--/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

--/- --/- до 5% 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання  
дисципліни 

 
  

Програмні результати  
навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

Використовувати методи збирання інформації в 

галузях геодезії і землеустрою та геонауках, їх 

систематизацію і класифікацію відповідно до 

поставленого проектного або виробничого 

завдання.  

+ + + +    + + 

Використовувати геостатистичні дані та 

математичне моделювання для оброблення 

геодезичних і геологічних досліджень. 

   + + + + +  

 

 

6. Структура курсу (у % від загальної кількості годин): 

- аудиторні заняття (35 %), з них: лекційні – 12 %, практичні – 23%. 

- самостійна робота (65 %). 



 

7. Схема формування оцінки: 

Семестрове оцінювання:  

1) Модульна контрольна робота з теоретичних основ формалізації та алгоритмізації 
геологічних задач і базових навичок програмування у Python – 30 балів (рубіжна 
оцінка 18 балів) 

2) Модульна контрольна робота з програмної реалізації геологічної задачі у середовищі 
Python – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Екзаменаційне оцінювання проводиться у формі програмної реалізації (на 
мові Python) студентом запропонованих екзаменаційних завдань. Екзаменаційні 
завдання базуються на розглянутих в рамках практичних робіт задачах.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
-  

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.1 Оцінка за іспит 

не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 

8. Організація оцінювання:  

- модульна контрольна робота 1 (з теоретичних основ формалізації та алгоритмізації 
геологічних задач і базових навичок програмування у Python) передбачає проведення 
усного опитування (максимум – 15 балів) і контроль за виконанням практичних завдань 
(максимум – 15 балів); 

- модульна контрольна робота 2 (з програмної реалізації геологічної задачі у середовищі 
Python) передбачає контроль за виконанням практичних завдань (максимум – 10 балів) і 
оцінювання програмної реалізації заданої геологічної задачі (максимум – 20 балів); 

- підсумкове оцінювання проводиться у формі контролю якості програмної реалізації  
запропонованих екзаменаційних завдань (4 завдання по 10 балів кожне). 

  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

                                                 
1 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  



№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Основи формалізації та алгоритмізації геологічних задач і базові навички програмування 
у Python 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Історія інформатизації геологічної ґалузі 

та використання програмних продуктів і 

засобів їх розробки при вирішенні 

геологічних завдань. 

2 - 2 

2 
Тема 2.  Принципи формалізації та алгоритмізації 

геологічних задач 
4 2 10 

3 

Тема 3.  Загальна відомості щодо сучасних 

трендів у програмуванні геологічних 

задач. Знайомство із мовою 

програмування Python. 

4 2 10 

4 
Тема 4. Python: середовища розробки, особливості 

синтаксису 
4 10 40 

 Модульна контрольна робота 1   2 

Програмна реалізація геологічної задачі у середовищі Python 

5 

Тема 5. Вибір предметної області, формулювання 

задачі, її формалізація та 

алгоритмізація.  

4 2 10 

6 
Тема 6. Розробка прикладного програмного 

забезпечення.  
4 10 32 

7 
Тема 7. Тестування програмного продукту та 

валідація отриманих результатів.  
6 6 32 

 Модульна контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 28 32 140 

 

Загальний обсяг 210 год.2, в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 32 год. 

Консультації - 10 год. 

Самостійна робота - 140 год. 
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