
 

 

 



 

 

 



Мета дисципліни – систематизація наявних у студентів знань про основні 

математичні методи і програмні засоби, що застосовуються в гідрогеології та інженерній 

геології, набуття навичок з використання математичних методів при виконанні наукових та 

практичних завдань.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати знання з гідрогеологічного та інженерно-геологічного моделювання  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти систематизують отримані з попередніх дисциплін знання про основні 

математичні методи і програмні засоби, що застосовуються в гідрогеології та інженерній 

геології, практично використовують ці знання при виконанні навчальних завдань на 

семінарських заняттях та кількісно оцінюють достовірність отриманих результатів.   

 

Завдання: 
 систематизувати наявні знання про основні математичні методи, що 

застосовуються  в гідрогеології та інженерній геології; 

 систематизувати наявні знання про основні програмні засоби, що застосовуються  в 

гідрогеології та інженерній геології; 

 отримати практичні навички з використання математичних методів при виконанні 

наукових та практичних завдань.  

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 Основні математичні методи, що 

застосовуються в гідрогеології та 

інженерній геології  

лекція, самостійне 
навчання 

Контрольна 

робота 
до 20% 

1.2 Основні програмні засоби, що 

застосовуються в гідрогеології та 

інженерній геології  

лекція, семінарське 
заняття 

Контрольна 

робота 
до 20% 

2.1 Обирати оптимальний комплекс 
математичних методів для виконання 
наукового або практичного завдання  

лекція, , самостійне 
навчання, індивідуальні 

робота на 
семінарському занятті 

Розгляд 
результатів 
виконання 

індивідуальної 

роботи   

до 20% 

2.2 Використовувати математичні 
методи при виконанні наукових та 

практичних завдань 

лекція, , самостійне 
навчання, індивідуальні 

робота на 
семінарському занятті 

Розгляд 
результатів 
виконання 

індивідуальної 

роботи   

до 20% 

3.1 Вміти організувати командну роботу 
для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

семінарське заняття Усне 

опитування 

під час 

семінарських 

занять 

до 10% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте рішення 
частини спільної задачі 

семінарське заняття Усне 

опитування 

під час 

семінарських 

занять 

до 10% 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання  

дисципліни  

Програмні  

результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

Знати сучасні методи дослідження Землі та її 

геосфер, зокрема геологічного середовища та 

підземної гідросфери, і вміти їх застосовувати у 

виробничій та науково-дослідницькій діяльності 

+ + + + + + 

Моделювати геосферні об’єкти і процеси, зокрема 

гідрогеологічні та інженерно-геологічні, 

застосовуючи картографічні і математичні методи 

та геоінформаційні технології 

  + +   

Структура курсу: лекційні і семінарські заняття, індивідуальна робота на семінарських 
заняттях. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом 1 – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

  2) Контрольна робота за розділом 2 – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів)   

3) Оцінка за виконання індивідуальної роботи на семінарських заняттях – 40 балів 
(рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в письмовій формі) 

 Семестрова кількість балів Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

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

Організація оцінювання: контроль передбачає виконання індивідуальних робіт на 
семінарських заняттях (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань 
та індивідуально вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені викладачем 
методи та засоби) та проведення 2 письмових контрольних робіт. Підсумкове 
оцінювання проводиться у формі письмового іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінарські 
самостійна 

робота 

Розділ 1. Математичні методи (описи), що використовуються в гідрогеології та інженерній 
геології  

1 

Вступ. 

Тема 1. Мета застосування математичних методів. Види 

математичних моделей, що застосовуються в гідрогеології 

та інженерній геології. 

2   

2 Тема 2. Статистичні математичні методи 2 4 10 

3 Тема 3. Математико-картографічні методи  2 4 10 

4 Тема 4. Детерміновані математичні методи 4 2 20 

Розділ 2. Основні програмні засоби, що застосовуються при використанні математичних методів  

5 

Тема 5. Засоби статистичного математичного 
моделювання. Основні платформи геоінформаційних 
систем, що використовуються в гідрогеології та 
інженерній геології  

2 2 22 

6 
Тема 6. Засоби детермінованого математичного 
моделювання 2 2 22 

ВСЬОГО 14 14 84 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Семінарські заняття - 14 год. 

Консультації - 8 год. 

Самостійна робота - 84 год. 
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