
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – закріплення теоретичних базових знань щодо фундаментальних 
основ гідрогеології та отримання практичного досвіду проведення та представлення 
результатів самостійних наукових досліджень. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
Знання дисциплін загального геологічного циклу, дисциплін з гідрогеології та 
інженерної геології, а також основ економічної геології.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Основна увага приділяється розвитку у магістрантів схильності до наукових 
досліджень та отриманню практичного досвіду самостійного виконання 
поставлених завдань.  Розглядаються можливі способи та методики вирішення 
наукових завдань в гідрогеології та інженерної геології. Магістранти на прикладі 
тематики магістерських робіт ознайомлюються з основними методологічними 
засадами  та методами наукових досліджень, що використовуються у світовій 
практиці. Значна увага приділяється ознайомленню з сучасними методами 
математичної обробки та інтерпретації інформації. Розглядаються різні форми 
апробації наукових досліджень та представлення результатів дослідження.  
 
Завдання (навчальні цілі): 
- ознайомитись  з сучасними методами та проблемними питаннями гідрогеології;  
- ознайомитись з принципами комплексного наукового підходу при вирішенні 
конкретних завдань досліджень; 
- отримати характеристику основних фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, що використовуються при самостійному вирішенні завдань 
магістерської роботи; 
 - отримати необхідні знання з методології проведення самостійних наукових 
досліджень в гідрогеології; 
 - засвоїти послідовність  проведення наукових досліджень, їх перевірки та   
інтерпретації; 
- навчитись правильно представляти результати наукових досліджень для 
публікації в різних наукових виданнях.  

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 теоретичні і прикладні аспекти 
гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень 

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 

1.2 Сучасні методики та методи наукових 
гідрогеологічних та інженерно-
геологічних досліджень  

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 

1.3 Послідовність проведення наукових 
досліджень при вирішенні конкретних 
завдань 

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 15% 

2.1 Коректно визначати необхідні 
гідрогеологічні параметри та показники 

Виробнича 
практика  

Розділ у звіті 
за практикою 

до 10% 

2.2 Робити обґрунтовані висновки за 
результатами обробки даних  польових і 
лабораторних досліджень 

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 15% 

2.3 Самостійно визначати послідовність і 
пріоритетність наукових досліджень 

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 



3.1 Представляти результати власних 
наукових досліджень за темою магістер-
ської роботи у вигляді матеріалів для 
публікації в наукових виданнях  

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 20% 

4.1 Розуміння особистої відповідальності за 
організацію наукових досліджень та їх 
результати 

Виробнича 
практика  

Розділ у 
звіті за 
практикою 

до 10% 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  
                    Результати  навчання дисципліни 

  
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів гідросфери 

Землі 
   + +    

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами 

різного рівня інших галузей знань, у тому числі в 

міжнародному контексті, в глобальному 

інформаційному середовищі. 

      + + 

Розробляти, керувати та управляти проектами в 

галузі гідрогеології, інженерної геології та 

екологічної геології, оцінювати і забезпечувати 

якість робіт 

 + +   +  + 

Планувати і здійснювати наукові експерименти, 

писати наукові роботи за фахом 
 + +   +  + 

Знати сучасні методи дослідження геологічного 

середовища та підземної гідросфери 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. 

    + + + + 

Структура курсу:   Виробнича практика магістрантів. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Оцінювання результатів проходження практики за представленим звітом 

– 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів). 

2. Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: максимальна 
оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. Результати навчальної діяльності магістранти 
оцінюються за 100 бальною шкалою. 

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

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за оцінкою підготовленого звіту та 
диференційованого заліку. Залік проходить у вигляді захисту звіту на засіданні 
кафедри. 



Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

  
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

  
№ Назва теми Кількість годин 

Лекції 

 

Семінари 

 

Виробнича  

практика  

1 Опрацювання літературних джерел стосовно 
тематики об`єкту та предмету досліджень 
магістерської роботи. 

  35 

2 Удосконалення знань про методики та 
методи досліджень, що можуть бути 
застосовані для вирішення завдань 
магістерської роботи.  

  30 

3 Визначення та обґрунтування методології і 
методів дослідження, що будуть використані 
при виконанні магістерської роботи. 

 
 

 
 

35 
 

4 Удосконалення знань щодо інтерпретації 
даних польових та лабораторних досліджень. 

  30 

5 Підготовка звіту.   20 
Всього:   150 

 
Загальний обсяг 150 год. у тому числі:  

Виробнича практика - 150 год. 



 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 
 

Основні:  

1. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерських робіт для 

здобувачів вищої освіти за академічною кваліфікацією магістр гідрогеології / 

О.Є. Кошляков, О.В.Диняк, Д.Ф.Чомко - електронне видання, 2016. – 21 с. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/metod_mag_GG.pdf  

2. Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт зі 

спеціальності 103 – Науки про Землю / С.А. Вижва, В.І. Зацерковний, В.К. 

Демидов, В.І. Онищук – електронне видання, 2019. – 40 с. 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Guideline_of_Master_work_103_2019.pdf 

3. Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на підземні води 

(гідрогеологічні роботи). Затверджена наказом Мінекоресурсів України 16 

липня 2001 р. за №260. – К., 2001. 

4. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії 

України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки 

родовищ питних і технічних підземних вод. – К.: Державна комісія України по 

запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів 

України, 2003. – 57 с.  

5. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання до Державної комісії 

України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки 

родовищ мінеральних підземних вод. – К.: Державна комісія України по запасах 

корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України, 

2003. – 55 с.  

6. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень // Зб. нормативних 

документів з питань атестації наукових працівників.- Бюл. ВАК.- Київ.-  2011. - 

92 с. 

7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. 

Методичні поради / автор-упорядник Л.А. Пономаренко.- К.: Вид-во «Толока», 

2011. - 79 с. 

Додаткові:  

Додаткова джерела визначаються відповідно до  тематики 
магістерської роботи.  
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