


 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – надати студентам базові знання щодо гідрофізичних 

характеристик ґрунтів зони аерації, закономірностей волого- та масопереносу в ненасиченій 

зоні, режимів переносу вологи, засобів математичного опису цих процесів, навчити методам 

визначення параметрів переносу вологи.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: для опанування навчальної дисципліни 

необхідні знання з фізики, ґрунтознавства, динаміки підземних вод.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Студенти будуть ознайомлені з теоретичними основами переносу вологи в зоні аерації, 

режимами переносу вологи, гідрофізичними характеристиками ґрунтів зони аерації, а 

також практичними (польовими і лабораторними) методами гідрофізичних досліджень, в 

т.ч. методами визначення коефіцієнтів волого- та масопереносу, оцінкою природних 

чинників переносу вологи, параметрами масопереносу.  

Завдання: 
сформувати практичні навички з математичного описання процесів руху вологи через 

зону аерації та застосування польових і лабораторних методів визначення коефіцієнтів 

волого- та масопереносу, що пов’язано із освоєнням методів гідрофізичних досліджень, 

моделюванням руху вологи в ненасичених ґрунтах зони аерації, дослідним визначенням таких 

параметрів масопереносу, як коефіцієнт дифузії та конвективного переносу.  

Результати навчання: 
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Загальну характеристику зони аерації та сновні 

водно-фізичні властивості порід ненасиченої 

зони. Категорії вологи та типи вологоємності  

Лекції, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.2 Основний закон переносу вологи. Показники та 

параметри переносу вологи. Складові 

енергетичного стану вологи в зоні аерації.  

Лекції, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

1.3 Методи досліджень процесів волого- та 

масопереносу в ненасиченій зоні. Математичні 

моделі волого- і масопереносу в зоні аерації 

Лекції, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

1.4 Перспективні напрямки досліджень механізмів 

руху вологи в зоні аерації 
Лекції, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.1 Застосовувати методи визначення параметрів 

переносу вологи 
Індивід. завдання, 

самост. навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

2.2 Визначати швидкості інфільтрації розрахунко-

вим і дослідним шляхом. Вміти аналізувати 

режим інфільтраційного живлення ґрунтових 

вод гідрофізичним методом за даними 

автоматизованих режимних спостережень. 

Індивід. завдання, 

самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

2.3 Використовувати програмні засоби для 

розв’язання задач волого- та масопереносу в 

зоні аерації. 

Індивід. завдання, 

самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 5% 

2.4 Виконувати експериментальні (польові) дослі-

дження механізмів руху вологи в зоні аерації 

Самостійне 

навчання 
Контрольна 

робота 
до 5% 

3.1 Вміти організувати командну розробку для 

ефективного вирішення поставленої задачі 
Самостійна робота Усне 

опитування 
до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної відповіда-

льності за особисте рішення частини спільної 

задачі при реалізації науково-дослідної роботи 

Самостійна робота Усне 

опитування 
до 5% 

Структура курсу: лекційні заняття, самостійна робота студентів. 



 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів  

 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом 1 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Контрольна робота за розділом 2 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
3) Оцінка за виконання індивідуальних завдань – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при 
відмові від участі у даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали до 
підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку  
 

 
Контрольна 

робота за 

розділом 1 

Контрольна 

робота за 

розділом 2  

Домашні 

індивідуальні  

завдання 

Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 12 24 12 60 

Максимум 20 20 40 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: контроль передбачає виконання домашніх індивідуальних 
завдань (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити 
поставлені задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та 
написання 2 письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у 
формі заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed  60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ   

 

№ 

теми 

Назва теми Кількість годин 

лекції самост. 

робота 

 Розділ 1. Теоретичні основи перенесення вологи в зоні аерації 

 

  

1 Вступ. 

Тема 1. Особливості зони аерації.  

 

2 

 

4 

2 Тема 2. Сили водоутримання в ненасиченій зоні.  2 4 

3 Тема 3. Пересування вологи в ненасичених ґрунтах. 

Закономірності перенесення вологи.  

4 6 

4 Тема 4. Показники перенесення вологи в зоні аерації.  4 8 

            Контрольна робота 1 2  

Розділ 2. Методи досліджень процесів волого- та масоперенесення 

 

5 
Тема 5. Математичні моделі перенесення вологи в зоні аерації. 

4 14 

6 Тема 6. Параметри масоперенесення в зоні аерації і методи їх 

визначення.  

4 14 

7 Тема 7. Перспективні напрямки досліджень механізмів руху 

вологи в зоні аерації 

2 10 

            Контрольна робота 2 2  

Залік 2  

             Всього 28 60 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції  –  28 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота -  60 год. 
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