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Мета дисципліни полягає в тому, щоб студент на базі даних натурних польових 

досліджень (випробування водоносних горизонтів та комплексів) вмів самостійно виконувати 

розрахунки основних геофільтраційних параметрів, використовуючи базові теоретичні 

рівняння геофільтрації та методику їх обробки із застосуванням сучасних комп’ютерних 

технологій.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: для опанування навчальної дисципліни 

необхідні знання з динаміки підземних вод, основ гідрогеології. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Студенти отримають знання про типи та види режиму підземних вод, 

режимоформуючі чинники; дізнаються про польові методи режимних спостережень та 

дослідно-фільтраційних випробувань, в т.ч. методи визначення розрахункових параметрів.  

Завдання:  
− ознайомлення студентів з видами й цільовим призначенням випробувань (передусім 

відкачувань),  
− вивчення змін режиму підземних вод при проведенні дослідних робіт в різних 

гідрогеологічних умовах, 
− опанування методикою проведення дослідно-фільтраційних випробувань і обробки їх 

результатів 

Результати навчання: 
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінюванн

я 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Роль дослідно-фільтраційних випробувань у 

визначенні геофільтраційних параметрів.  

Фільтраційні та ємнісні властивості гірських 

порід 

лекції, самостійне 

навчання 

Контроль-

на робота 
до 10% 

1.2 Методи визначення  геофільтраційних 

параметрів за даними відкачувань 

лекції, лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Контроль-

на робота 
до 10% 

1.3 Види дослідно-фільтраційних випробувань лекції, самостійне 

навчання 

Контроль-

на робота 
до 10% 

2.1 Визначати за результатами дослідних 

випробувань базові геофільтраційні 

параметри 

лекції, лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Контроль-

на робота 
до 15% 

2.2 Володіти методикою оцінки 

геофільтраційних параметрів на базі графо-

аналітичного методу простеження у часі 

лекції, лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Контроль-

на робота 
до 15% 

2.3 Володіти методикою оцінки 

геофільтраційних параметрів на базі 

комбінованого методу простеження 

лекції, лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Контроль-

на робота 
до 15% 

2.4 Володіти методикою обробки даних дослідно-

фільтраційних робіт з використанням 

сучасних комп’ютерних технологій 

лекції, лабораторна 

робота, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 15% 

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% 

Структура курсу: лекційні  заняття, лабораторні роботи, самостійна робота. 
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Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за темами частини І – 12 бали (рубіжна оцінка 8 балів) 
2) Контрольна робота за темами частини ІІ – 24 балів (рубіжна оцінка 14 балів) 
3) Оцінка за виконання лабораторних робіт – 24 балів (рубіжна оцінка 14 балів) 

2. Підсумкове оцінювання знань у кінці семестру проводиться у вигляді письмового 
іспиту. Максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. На іспиті студент 
письмово відповідає на три запитання білету. Письмово викладені знання студент 
доводить і обґрунтовує у спілкуванні із екзаменаційною комісією. Під час усного 
обґрунтування студенту можуть бути задані додаткові запитання у рамках програми 
навчальної дисципліни. Іспит виставляється за результатами написання 
студентом письмової екзаменаційної роботи. Підсумкове оцінювання у формі 
іспиту є обов’язковим. 
 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 
 

Частина 1 
 

Частина 2 Лабораторні 

роботи 

Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 8 14 14 24 60 

Максимум 12 24 24 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за рейтинговою системою та передбачає: 

виконання 5 лабораторних робіт (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 письмово-усного іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабора-

торні 

сам. 

роб. 

Частина 1.  Характеристика основних геофільтраційних параметрів та методи їх 

визначення за даними відкачувань 

1 

Тема 1.  Провідна роль дослідно-фільтраційних випробувань 
при визначенні геофільтраційних параметрів.  Фільтраційні 
та ємнісні властивості гірських порід 

 

4 

  

10 

2 
Тема 2. Методи визначення  геофільтраційних параметрів за 
даними відкачувань  

4 2 15 

   Контрольна робота 2   

Частина 2. Методика визначення параметрів водоносних горизонтів за даними 
відкачувань   

3 
Тема 3. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-
фільтраційних робіт в умовах необмеженого пласта  

4 4 10 

4 
Тема 4. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-

фільтраційних робіт з урахуванням впливу границь у плані   

4 4 10 

5 
Тема 5. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-

фільтраційних робіт в умовах шаруватих водоносних пластів 

4 2 15 

6 

Тема 6. Обробка та інтерпретація результатів дослідно-

фільтраційних робіт в умовах тріщинуватих і тріщинно-

карстових водоносних пластів 

4 2 15 

 Контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 28 14 75 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції  –  28 год. 

Лабораторні – 14 год. 

Консультації – 3  год. 

Самостійна робота -  75 год. 
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