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Мета дисципліни – надання студентам теоретичних і практичних знань щодо 
основних сучасних методів, видів і прийомів вивчення гідрогеологічних та інженерно-
геологічних умов, наукових основ і принципів обґрунтування раціонального комплексу 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень та методики їхнього виконання. 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з гідрогеології та інженерної геології. 
 
Анотація навчальної дисципліни / референс: Відбувається викладення основ 

методики гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень. Студенти 
знайомляться із особливостями методики проведення гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень при вирішенні різноманітних виробничих і наукових завдань. 

Завдання: 
 ознайомлення студентів зі стадійністю проведення гідрогеологічних та інженерно-

геологічних робіт; 
 засвоєння студентами основних видів та методів проведення гідрогеологічних 

досліджень, а саме: гідрогеологічної зйомки та картування, розвідувальних робіт, 
дослідно-фільтраційних робіт, режимних спостережень та водно-балансових робіт; 

 засвоєння студентами основних видів та методів проведення інженерно-геологічних 
досліджень, а саме: інженерно-геологічної зйомки та картування, бурових та 
гірничопрохідницьких робіт, польових досліджень властивостей ґрунтів, 
стаціонарних режимних спостережень; 

 засвоєння студентами методів камеральної обробки результатів гідрогеологічних 
та інженерно-геологічних досліджень; 

 ознайомлення студентів з особливостями методики проведення гідрогеологічних та 
інженерно-геологічних досліджень при вирішенні різноманітних виробничих і 
наукових завдань, зокрема: з метою водопостачання; меліорації земель; при пошуках і 
розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод; при пошуково-
розвідувальних роботах та експлуатації родовищ корисних копалин; з метою охорони 
й поповнення запасів підземних вод; для промислового, цивільного та гідротехнічного 
будівництва; для будівництва аеродромів; підземних споруд та лінійного 
будівництва. 

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 Основні методи, види, прийоми і структуру 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
досліджень 

лекція, 

практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 

1.2 Загальні принципи проведення, планування і 
стадійність гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень 

лекція, 

практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 

1.3 Особливості гідрогеологічних досліджень з 
метою водопостачання, меліорації земель, при 
пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), 
промислових та термальних вод, при пошуково-
розвідувальних роботах та експлуатації 
нафтових і газових родовищ, при пошуках, 
розвідці та розробці родовищ твердих корисних 
копалин, з метою охорони й поповнення запасів 

лекція, 

практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 
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підземних вод 
1.4 Особливості інженерно-геологічних досліджень 

для промислового, цивільного та гідротехнічного 
будівництва, для будівництва аеродромів, 
підземних споруд та лінійного будівництва 

лекція, 

практичні 
заняття 

письмова 

робота 
до 10% 

2.1 Складати проект гідрогеологічних та інженерно-
геологічних робіт 

практичні 
заняття, 
самост. навч. 

письмова 

робота 
до 10% 

2.2 Проводити лабораторні та польові 
гідрогеологічні та інженерно-геологічні 
дослідження 

практичні 
заняття, 
самост. навч. 

письмова 

робота 
до 10% 

2.3 Складати гідрогеологічні та інженерно-
геологічні карти, розрізи й графіки, а також звіт 
про проведення гідрогеологічних та інженерно-
геологічних робіт 

практичні 
заняття, 
самостійне 
навчання 

письмова 

робота 
до 10% 

3.1 Організовувати командну розробку для 
ефективного вирішення поставленої задачі 

практичні 
заняття 

усна 

відповідь 
до 15% 

4.1 Розуміти особисту/персональну відповідальність 
за особисте рішення частини спільної задачі 

практичні 
заняття 

усна 

відповідь 
до 15% 

Структура навчальної дисципліни: лекційні та практичні заняття. 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з розділу 1 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів); 
2) Контрольна робота з розділу 2 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів); 
3) Контрольна робота з розділу 3  – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів); 

4) Виконання практичних робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів). 

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. 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР (підсумкова контрольна 
робота) чи/або залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: контроль передбачає: проведення 5 практичних занять у 
вигляді презентацій (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань) 
та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання 
проводиться у формі письмового заліку у тестовій формі. 

Шкала відповідності 
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Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

роботи 

самостійна 
робота 

Розділ 1. Основні методи, види, прийоми і структура інженерно-геологічних досліджень 

1 

Вступ. 

Тема 1. Загальні принципи проведення, планування і 

стадійність інженерно-геологічних досліджень. 

2   

2 
Тема 2. Види, завдання та зміст інженерно-геологічних 

досліджень. 
4 2 2 

3 
Тема 3. Основні методи інженерно-геологічних 
досліджень. 

6 2 4 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2. Основні методи, види, прийоми і структура інженерно-геологічних досліджень 

4 
Тема 4. Загальні принципи проведення, планування і 

стадійність гідрогеологічних досліджень. 
4   

5 
Тема 5. Види, завдання та зміст гідрогеологічних 

досліджень. 
4 2 2 

6 Тема 6. Основні методи гідрогеологічних досліджень. 6 2 4 

 Контрольна робота 2    

Розділ 3. Особливості методики проведення гідрогеологічних та інженерно-геологічних 
досліджень при вирішенні різноманітних виробничих і наукових завдань 

7 

Тема 7. Особливості гідрогеологічних досліджень з метою 

водопостачання, меліорації земель, при пошуках і розвідці 

мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод. 

4 

6 

12 

8 

Тема 8. Особливості гідрогеологічних досліджень при 

пошуково-розвідувальних роботах та експлуатації 

нафтових і газових родовищ, при пошуках, розвідці та 

розробці родовищ твердих корисних копалин, з метою 

охорони й поповнення запасів підземних вод. 

4 12 

9 

Тема 9. Особливості інженерно-геологічних досліджень 

для промислового, цивільного та гідротехнічного 

будівництва. 

4 12 

10 

Тема 10. Особливості інженерно-геологічних досліджень 

для будівництва аеродромів, підземних споруд та лінійного 

будівництва. 

4 12 

 Контрольна робота 3    

 ВСЬОГО 42 14 60 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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