




Мета дисципліни – надати студентам магістратури навички аналізу та систематизації 

отриманих з попередніх дисциплін знань в галузі інженерної геології. Навчити студентів 

раціонально будувати проект інженерно-геологічних вишукувань відповідно для вирішення 

поставлених задач. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з методики інженерно-геологічних досліджень, інженерної 
геології, ґрунтознавства, геоморфології, екологічної геології. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Студенти отримують знання щодо задач які вирішуються за допомогою інженерно-
геологічних досліджень, визначають структуру, об’єм та необхідність проведення тих чи 
інших досліджень при вирішенні конкретних господарських потреб. Студенти отримують 
компетенції щодо складання проекту та кошторису майбутнього інженерно-геологічного 
дослідження. 

Завдання: 
 Дослідити необхідність інженерно-геологічних вишукувань в умовах урбанізації 

територій; 
 вивчити основи нормативних документів згідно яких складається проект 

інженерно-геологічних вишукувань; 
 отримати практичні навички з розрахунку вартості проведення інженерно-

геологічного дослідження. 

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 Задачі, що вирішуються за допомогою 

інженерно-геологічних вишукувань.  

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.2 Основні матеріальні та не матеріальні засоби 

проведення інженерних вишукувань. 

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.3 Основи нормативних документів в галузі 

проведення інженерно-геологічних досліджень. 

лекція, самостійне 

навчання 

Контрольна 

робота 
до 10% 

1.4 Методи побудови та постановки проекту 

інженерно-геологічного дослідження відповідно 

до призначених цілей. 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 10% 

2.1 Обґрунтовано визначати склад і обсяг 

необхідних видів полових та лабораторних 

робіт при проведенні інженерно-геологічного 

вивчення території.  

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 5% 

2.2 Складати план та розраховувати вартість 

проведення інженерно-геологічних вишукувань. 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 15% 

2.3 Підбирати необхідні засоби для ефективного 

проведення дослідження в умовах поставленої 

задачі та складеного проекту. 

лекція, практична 
робота 

Контрольна 

робота 
до 15% 

2.4 Проводити контроль проведення інженерно-

геологічних вишукувань згідно складності 

геологічних умов та діючих нормативів. 

лекція, практична 
робота, 
самост.навчання 

Контрольна 

робота 
до 15% 

3.1 Вміти організувати командну розробку 
проекту для ефективного вирішення 
поставленої задачі 

практична 
робота 

--/- до 5% 

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

практична 
робота 

--/- до 5% 



Структура курсу: лекційні і практичні заняття. 
 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за розділом 1: «Призначення інженерно-геологічних вишукувань» – 20 
балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота за розділом 2: «Проект інженерно-геологічного вишукування» – 20 
балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за виконання практичних робіт – 40 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. 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку (обов’язкове проведення залікового оцінювання в 
письмовій формі) 
 

 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 виконання практичних робіт (де 
студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 
задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 
письмових контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового 
заліку. 

 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Розділ 1.Призначення інженерно-геологічних вишукувань 

1 
Вступ. Поняття про інженерно-геологічні вишукування. 
Предмет, об’єкт та завдання інженерно-геологічних 
вишукувань. 

2   

2 

Тема 1. Задачі інженерно-геологічних вишукувань та 
досліджень. 
Інженерно-геологічні дослідження як елемент вивчення 
геологічних особливостей територій. 

4  10 

3 

Тема 2. Інженерно-геологічні вишукування як важливий 

елемент господарської діяльності людини. 

Методи проведення інженерно-геологічних вишукувань. 
4  5 

4 
Тема 3. Нормативні документи у сфері проектування та 
проведення інженерно-геологічних вишукувань. 

2  15 

Розділ 2. Проект інженерно-геологічного вишукування 

5 

Тема 4. Склад, структура інженерно-геологічних 

вишукувань відповідно до поставлених задач.  

Методики проведення інженерно-геологічних 

вишукувань. 

4 2 5 

6 
Тема 5. Технічні, людські та інші виробничі засоби при 
проведенні інженерно-геологічних вишукувань. 

6 4 20 

7 
Тема 6. Побудова проекту інженерно-геологічного 
вишукування. 

4 2 15 

8 
 Тема 7. Складання кошторису інженерно-геологічних 

вишукувань. 
4 2 10 

Залік 

ВСЬОГО 28 10 80 

 

Загальний обсяг120 год.,в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 10 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 
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