
 
 
 



 



Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів наукового підходу до 
розв’язання комплексних завдань у предметній області геоінформатики. 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ фахових дисциплін за спеціальністю 103 «Науки про 
Землю» спеціалізацією «Геоінформатика». 

2. Успішне проходження переддипломної практики у наукових або виробничих 
установах, що здійснюють свою науково-виробничу діяльність в області 
геоінформатики. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках науково-дослідницького практикуму студенти мають змогу 

сконцентруватися на роботі над власною науковою проблематикою, що покладається в 
основу майбутньої кваліфікаційної роботи магістра. Під керівництвом викладача кожен 
студент отримує індивідуальні завдання в рамках його наукового напрямку, 
консультації щодо формалізованої постановки задач, методів їх розв’язання, розробки 
технології обробки вхідних даних та отримання результатів, їх критичного аналізу, 
роботи над висновками. Реалізовані в рамках дисципліни проекти, розв’язані задачі, 
методологічні аспекти, результати та їх обробка можуть бути використані як складові 
кваліфікаційної роботи магістра. Спільним для усіх студентів завданням в рамках 
науково-дослідницького практикуму є обов’язкова програмна реалізація 
використовуваних методів, алгоритмів, методологій. Вибір програмних засобів, мови 
програмування і середовища програмування не лімітується – студент має право 
обирати для своєї роботи будь-які програмні засоби. 
 

Завдання (навчальні цілі):  
- ознайомити з сучасною методологією і методами наукових досліджень в області 

прикладної математики і геоінформатики;  
- пояснити постановку і розв’язок теоретичних та прикладних задач геологічної 

галузі з точки зору математичного моделювання і геоінформатики; 
- навчити студента притримуватися системного підходу при роботі над власною 

науковою проблематикою; 
- акцентувати ключові етапи вирішення поставлених задач – від формалізації вхідних 

умов до критичного аналізу отриманих результатів; 
- навчити майбутнього науковця користуватися програмним інструментарієм для 

розв’язання наукових задач. 
 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Методи математичного 
моделювання в геонауках 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.2 Прикладні математичні методи й 
алгоритми в науках про Землю 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10 % 

1.3 Методи геостатистики та їх роль в 
аналізі геопросторових даних 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10 % 



1.4 Методологію розробки прикладного 
програмного забезпечення для задач 
геологічної галузі 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10 % 

2.1 Проводити математичне 
моделювання статичних і 
динамічних геосистем, явищ і 
процесів. 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представл
ення 

до 10 % 

2.2 Використовувати методи 
обчислювальної математики для 
розв’язання задач в науках про 
Землю 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представл
ення 

до 10 % 

2.3 Здійснювати статистичний аналіз 
геопросторових даних, 
використовувати ймовірнісно-
статистичні методи в геолого-
геофізичних задачах  

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представл
ення 

до 10 % 

2.4 Створювати, тестувати та 
відлагоджувати програмне 
забезпечення для реалізації методів 
і методик розв’язання задач в науках 
про Землю 

практична робота, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота, 
програмне 
представл
ення 

до 20 % 

3.1 Вміти організувати командну 
роботу для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

самостійне 
навчання 

усний звіт до 5 % 

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

самостійне 
навчання 

усний звіт до 5 % 

Структура курсу: практичні заняття та самостійна робота. 

 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання  

дисципліни  
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Застосовувати свої знання для визначення і вирішення проблемних 

питань і прийняття обґрунтованих рішень в питаннях тематичної 

обробки геолого-геофізичних та інших геопросторових даних  
    + + +    

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших 

галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в глобальному 

інформаційному середовищі. 
        +  

Планувати і здійснювати наукові експерименти, писати наукові роботи 

в сфері геоінформатики  
         + 

Вміти здійснювати тематичну обробку й інтерпретацію 

геопросторових даних, отриманих різними методами дослідження 

геологічного середовища, розробляти відповідні алгоритми і програмні 

продукти, формувати бази геоданих, створювати веб-публікації 

картографічних даних  

+ + + +       



Створювати спеціалізовані програмні продукти, використовувати веб-

технології та дані ДЗЗ у науковій і виробничій діяльності  
   +    +   

 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Модульна контрольна робота із методів формалізації і розв’язання задач геологічної 

галузі (10 балів), практичні роботи (20 балів) – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

2) Модульна контрольна робота із програмної реалізації індивідуального завдання (20 
балів), практичні роботи (10 балів) – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 

Максимально можлива оцінка за результатами семестрового оцінювання становить 60 балів. 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час заліку студент демонструє завершений індивідуальний проект 
(включно із програмними продуктами, розробленими під час його реалізації) та 
письмовиий звіт з описом задачі, методу її вирішення, методології виконання власної 
науково-дослідної роботи.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру та підсумкового оцінювання, як сума (проста або зважена) балів за семестрове 
оцінювання та балів, отриманих в результаті підсумкового оцінювання у формі заліку. 
 

 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 
 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.  

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 5 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових модульних контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного заліку. 

 
Шкала Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні семінари самостійна  
робота 

1 

Тема 1.  Методи 
математичного 
моделювання в 
геонауках  

4  6 20 

2 
Тема 2. Прикладні математичні 

методи й алгоритми в 
науках про Землю 

6 6 4 10 

3 
Тема 3. Методи геостатистики 

та їх роль в аналізі 
геопросторових даних 

4 6 4 10 

 Модульна контрольна робота 1     

4 

Тема 4. Методологія розробки 
прикладного 
програмного 
забезпечення для задач 
геологічної галузі 

4 6 6 10 

5 

Тема 5. Математичне 
моделювання 
статичних і динамічних 
геосистем, явищ і 
процесів 

6 6 4 20 

6 

Тема 6. Створення проекту в 
рамках індивідуального 
завдання 

4 4 4 136 

 Модульна контрольна робота 2     

 Залікова робота з дисципліни     

 ВСЬОГО 28 28 28 206 

 

Загальний обсяг 300 год., 1 в тому числі: 
Лекції – 28 год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації – 10 год. 
Самостійна робота – 206 год. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1
 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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