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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Прикладна математика в геонауках» є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр» освітньої програми «геоінформатика». 

Дана дисципліна входить у спеціалізацю «Математика в геонауках 

(Mathematics in Geosciences)». Викладається у 3 семестрі в обсязі – 150 год. (5 

кредитів ECTS), зокрема: лекції – 28 год., практичні заняття – 14 год., 

самостійна робота – 106 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі. 

Завершується дисципліна іспитом. 

Мета навчальної дисципліни “Прикладна математика в геонауках” полягає у 

навчанні студентів формулювати і розв’язувати прикладні математичні задачі в 

галузі наук про Землю. 

Завдання – набуття практичних навичок математичної формалізації і 

розв’язання прикладних геологічних задач. 

Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений огляду 

сучасних підходів до формалізації геологічних задач і математичних методів їх 

розв’язання. Другий змістовий модуль присвячений застосуванню прикладних 

математичних методів до реальних задача геолого-геофізичної галузі. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 способи формалізації геологічної інформації; 

 історію розвитку та сучасні методи прикладної математики; 

 методологію постановки і розв’язання геологічних задач методами 

прикладної математики. 

вміти: 

 збирати та аналізувати інформацію, складати математичний опис 

проблематики; 

 застосовувати та досліджувати математичні методи і моделі геологічних 

об’єктів; 

 розробляти матетматичне та алгоритмічне забезпечення; 

 відлагоджувати та тестувати прикладне програмне забезпечення; 

 оцінювати якість результатів та аналізувати причини помилок. 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. 

Нормативна навчальна дисципліна «Прикладна математика в геонауках» є 

складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» за напрямком «геологія» студентів спеціальності «геоінформатика». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Прикладна 

математика в геонауках» тісно пов’язана із дисциплінами нормативної і варіативної 

складової навчального плану ОКР «бакалавр». Зокрема, для успішного опанування 

даної дисципліни необхідно розумітися на загальних геологічних питаннях, що 

викладаються в таких дисциплінах як «Загальна геологія», «Гідрогеологія», 

«Основи геофізики», «Інженерна геологія», «Основи геохімії», «Структурна 

геологія та геокартування», «Мінералогія», «Пошуки та розвідка родовищ 

корисних копалин» та інші; а також фізико-математичних дисциплінах, що 

викладаються в рамках блоків нормативних і варіативних дисциплін: «Лінійна 
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алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз», «Фізика», «Теорія 

ймовірностей і математична статистика», «Диференціальні та інтегральні 

рівняння», «Обчислювальна математика», «Спектральний аналіз», «Методи 

оптимізації та теорія обернених задач». Дисципліна «Прикладна математика в 

геонауках» розширює область професійних компетенцій майбутніх фахівців з 

інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт, орієнтує магістра-

геоінформатика на наукову роботу, готує до самостійної дослідницької роботи в 

аспірантурі, наукових установах тощо. 

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. Навчальна 

дисципліна «Прикладна математика в геонауках» оцінюється за модульно-

рейтинговою системою. Вона складається з 2 (двох) змістових модулів. У змістовий 

модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6-10. В межах 

змістових модулів передбачені наступні форми поточного контролю: опитування, 

захист виконаних практичних робіт, модульна контрольна робота.  

Опитування передбачає оцінювання викладачем відповідей студентів на 

запитання, а також результатів виконання студентами домашніх завдань. 

Захист практичних робіт полягає у демонстрації студентом результатів 

виконання практичної роботи із відповідними поясненнями щодо теоретичних 

основ, використаних методів і методики виконання завдання. 

Модульна контрольна робота проводиться у формі комп’ютерного 

тестування. Типи завдань
1
, що використовуються в тестах: одиночний вибір; 

множинний вибір; встановлення порядку; співставлення; 

погодження / спростування; введення числа з клавіатури; вибір частини 

зображення; перестановка літер і чисел. 

Максимальна кількість балів, що може бути набрана в кожному із змістових 

модулів наведена в таблиці 1: 

Таблиця 1 

Форми поточного 

контролю 
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Змістовий модуль 1 5 15 10 30 

Змістовий модуль 2 5 15 10 30 

 60 

Іспит проводиться в кінці семестру згідно навчального плану. Максимальна 

кількість балів, що може набрати студент на іспиті – 40. Іспит проводиться з метою 

встановлення рівня теоретичної і практичної підготовки студента і передбачає такі 

форми контролю як опитування і демонстрація рівня практичної підготовки. 

                                                 
1
 Для проведення тестування використовується програма MyTestX, що розповсюджується автором-

розробником безкоштовно. Сайт програми: http://mytest.klyaksa.net/ 
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Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

форм поточного контролю та іспиту здійснюються у відповідності до «Положення про 

порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

Підсумкова оцінка розраховується як сума кількості балів, отриманих 

студентом за три змістові модулі та іспит. Розрахунок виконується за наступною 

формулою: 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + ІСП 
де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за певний 

змістовий модуль; ІСП – кількість балів, отримана студентом на іспиті. 

При простому розрахунку отримаємо: 

ПО = 100 (максимально можлива кількість набраних балів); 

ПО = 60 (мінімально необхідна для отримання позитивної оцінки кількість 

набраних балів, що відповідає 60% від максимально можливої кількості балів), при 

чому сумарний бал за формами поточного контролю має бути не меншим за 36, а 

бал за іспит має бути не меншим за 24. 

Співвідношення між набраною кількістю балів та оцінкою за національною 

шкалою наведено у таблиці 2. Кінцева форма оцінювання успішності студентів 

визначається підсумковою оцінкою (ПО) та відбувається згідно навчального плану 

в кінці семестру. 

Таблиця 2 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 відмінно 5 відмінно 

85-89 добре (дуже добре) 
4 добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 
3 задовільно 

60-64 задовільно (достатньо) 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
2 незадовільно 

1-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Результати навчання за дисципліною: 

 
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 Методи і способи формалізації задач 

геологічного змісту. 

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

1.2 Математичні моделі для опису 

стаціонарних і нестаціонарних 

геологічних процесів. 

лекції, 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

15 % 

1.3 Методологію постановки і 

розв’язання геологічних задач 

методами прикладної математики 

лекції, 

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

15 % 

2.1 Збирати та аналізувати інформацію, 

складати математичний опис 

проблематики 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

2.2 Застосовувати та досліджувати 

математичні методи і моделі 

геологічних об’єктів 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 

20 % 

2.3 Розробляти матетматичне та 

алгоритмічне забезпечення 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.4 Відлагоджувати та тестувати 

прикладне програмне забезпечення 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

2.5 Оцінювати якість результатів та 

аналізувати причини помилок 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійна 

робота 

захист 

практичних 

робіт 

10 % 

3 Вміти обгрунтувати вибір 

математичного методу і методології 

для розв’язання поставленої 

геологічної задачі  

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

4 Розуміти особисту/персональну 

відповідальність за результат і 

висновки, здійсненні в рамках 

роз’язання прикладних задач у сфері 

геонаук  

лекції, 

самостійна 

робота 

усне 

опитування 

5 % 

 

 

 

                                                 

 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання  

з дисципліни (код) 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 

 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів геосфер 

Землі  

 

 

+   + +      

 

Застосовувати свої знання для визначення і 

вирішення проблемних питань і прийняття 

обґрунтованих рішень в науках про Землю  

 

       + + + 

 

Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших галузей 

знань, у тому числі в міжнародному 

контексті, в глобальному інформаційному 

середовищі  

 

 

        +  

 

Знати сучасні методи дослідження Землі та її 

геосфер і вміти їх застосовувати у 

виробничій та науково-дослідницькій 

діяльності  

 

 

+          

Демонструвати здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації, пов’язаній з роботою за 

фахом, вміння генерувати нові ідеї в області 

наук про Землю  

 

  +   +     

Створювати спеціалізовані програмні 

продукти, використовувати веб-технології та 

дані ДЗЗ у науковій і виробничій діяльності  

 

 +     +    
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ГЕОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ» 

1 Вступ 2 0 2 

2 Формалізація геологічних задач 2 0 10 

3 

Аналітичне та механістичне 

представлення геологічного об’єкта 

(процеса). 

2 0 10 

4 
Математичний опис стаціонарних 

геологічних процесів 
4 2 10 

5 
Математичний опис нестаціонарних 

геологічних процесів 
4 2 12 

Модульна контрольна робота № 1   2
* 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«ПРИКЛАДНІ МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ В ГЕОНАУКАХ» 

6 Марківські процеси в геології 2 2 12 

7 
Опис складчастих систем методами 

диференціальної геометрії 
4 2 12 

8 

Кореляційний аналіз як основа 

співставлення геолого-геофізичних 

розрізів 

2 2 12 

9 

Диференціальні рівння 

нестаціонарної фільтрації підземних 

вод 

4 2 12 

10 

Інтегральне числення в задачах 

підрахунку запасів корисних 

копалин 

2 2 10 

Модульна контрольна робота № 2   2
* 

Всього 28 14 106 

 

Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

Лекції – 28 год.  Практичні – 14 год. Самостійна робота – 106 год. 
 

*Модульні контрольні роботи і тестування проводяться в позааудиторний час. 
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