
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



Мета дисципліни – оволодіння студентами навиками самостійних наукових досліджень на 

сучасному рівні досягнень світової науки, загальних фундаментальних знань сучасні методи 

аналізу гідрогеологічної та інженерно-геологічної інформації, визначення ключових питань 

щодо просторових гідрогеологічних та інженерно-геологічних моделей, вирішення питань 

прогнозування та прийняття рішень. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Мати знання з гідрогеологічного моделювання, інженерно-геологічне моделювання, 

просторового аналізу та моделюванню гідрогеологічних та інженерно-геологічних 

процесів на основі ГІС, плануванню та аналізу наукового експерименту. 

2. Володіти навичками роботи з сучасними засобами моделювання та ГІС. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення студентів з основами наукової роботи, оволодіння 

сучасною методологією та методами наукових досліджень Студенти знайомляться з 

етапами розробки алгоритмів розв’язання наукових задач, їх представлення та оцінки. Вони 

включають постановку і розв’язок теоретичних та прикладних задач оцінки запасів 

підземних вод, оцінки складності інженерно-геологічних умов. Вивчаються принципи 

організації сценаріїв та їх реалізація у наукових задачах.  

Завдання: 

- ознайомити студентів із основаними науково-дослідної роботи; 

- ознайомити студентів із основними етапам розробки алгоритмів розв’язання наукових 

задач; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних 

навичок використання засобів моделювання та ГІС з метою розв’язання наукових і 

прикладних задач; 

- засвоєння студентами базових знань з науково-дослідної роботи.  

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 етапи науково-дослідної 

роботи 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.2 Основні способи організації складних 

структур даних 

лабораторна робота, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Специфіку представлення 

геологічних даних та організацію 

доступу до них 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота. 

презентація 

до 10% 

1.4 Особливості реалізації складних 

гідрогеологічних  та інженерно-

гелогічних моделей  

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

презентація до 15% 

1.5 Особливості підготовки 

результатів науково-дослідної 

роботи до апробації та звітності 

лабораторне заняття 

самостійне навчання 

презентація до 10% 

2.1 Визначати вхідні і вихідні дані 

необхідні, форми їх подання для 

вирішення поставлених завдань  

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Представлення 

презентації 

реалізованої 

задачі 

до 10% 

2.2 Творчо реалізовувати розв’язання  

наукових завданнь відповідно до 

визначеної мети. 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Представлення 

презентації 

реалізованої 

задачі 

до 5% 



2.3 Обгрунтовувати доцільність 

використання різних методик для 

досягнення поставленої мети 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.4 Використовувати для реалізації 

задач проектів ГІС та моделювання 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

представлення 

презентації 

реалізованої 

задачі 

до 10% 

2.5 Представляти отриманні 

результати у відповідності до вимог 

чинного законодавства 

лабораторне заняття , 

самостійне навчання 

Письмова 

роботау 

вигляді 

наукових звітів 

до 5% 

3.1 Вміти організувати командну 

розробку для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

--/- до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте 

рішення частини спільної задачі при 

реалізації науково- дослідної роботи 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

--/- до 5% 

Структура курсу: лабораторні  заняття, самостійна робота студентів 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Презентація результатів реалізованої науково-дослідної роботи – 40 балів (рубіжна 

оцінка 24 бали) 

2) Презентація звітності по науково-дослідній роботі (проекту) та матеріалів для апробації 

– 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 12 

балів. Під час заліку студент виконує реалізацію проекту з використанням знань та вмінь з 

основ науково-дослідної роботи. 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 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 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за рейтинговою системою та передбачає: 

реалізацію двох науково-дослідних проектів (де студенти мають продемонструвати якість 

засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем 

методи та засоби), виконання лабораторних  робіт (де студенти мають продемонструвати 

якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без обмеження інструментарію та 



техніки вирішення проблеми. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку. 

Шкала відповідності 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

 

лабора-

торні 

 

самостійна 
робота 

Розділ 1 Накопичення та аналіз інформації . Просторовий аналіз і побудова карт 

1 

Вступ. 

Тема 1. Накопичення та аналіз гідрогеологічної, 

інженерно-геологічної  та еколого-геологічної 

інформації 

 8 20 

2 
Тема 2.    Тема 2. Моделювання гідрогеологічних 

та  інженерно-геологічних процесів 
 28 80 

3 

Тема 3. Просторовий аналіз і побудова гідрогео-

логічних, інженерно-геологічних та еколого-

геологічних карт за допомогоюГІС-технологій 

 16 42 

Розділ 2  Основи підготовки результатів науково-дослідної роботи 

4 

Тема 4. Особливості підготовки результатів 

науково-дослідницької роботи у відповідності до 

норм чинного законодавства 

 12 40 

5 
Тема 5.  Особливості підготовки наукової статті 

(тез) 
 12 40 

 Залікова робота з дисципліни  2  

 ВСЬОГО  106 220 

 

Загальний обсяг 330 год., в тому числі: 

Лабораторні  заняття - 106 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота - 220 год. 
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