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ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Науково-дослідницький практикум» є 

складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «Природничі науки» з 
напряму підготовки 040103 «Геологія» спеціальності 8.04010302 
«Гідрогеологія» 

Дана дисципліна за вибором студента. 
Викладається у 3 семестрі 2 курсу магістратури в обсязі  360 год.  
 (10 кредитів ECTS) зокрема: лабораторні – 102  год., самостійна робота – 
258 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі.  
Завершується дисципліна заліком в письмово-усній формі. 

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів практичних навичок 
з науково-дослідницької роботи.  

Завдання - навчання із особливостей зібраної цільової обробки, аналізу і 
узагальнення гідрогеологічної та еколого-гідрогеологічної інформації, що 
дає можливість творчого розв’язання того чи іншого наукового завдання 
відповідно до визначеної тематики. 

Предмет вивчення – реальні гідрогеологічні та еколого-геологічні умови 
окремих ділянок території, фактографічна інформація по згаданих ділянках.  

Структура курсу: навчальна дисципліна складається з двох модулів. 
Перший модуль складається з двох тем, другий – з трьох тем. Детальніше 
структура навчальної дисципліни, тематичний план лекцій і лабораторних 
занять викладені в таблиці на стор. 7.      

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців - 
дисципліна є складовою циклу професійної та практичної підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 
«гідрогеологія». Навчальна дисципліна передбачає наявність знань з усіх 
навчальних дисциплін, що вивчалися раніше. Набуті знання та навички 
будуть необхідні в майбутній науково-практичній діяльності 
    Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. У змістовий 
модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми  3 - 5. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ2  
Min. – 10 
балів 

Max.– 30 
балів 

Min.– 10 
балів 

Max.–30 
балів 

Модульна контрольна 
робота 

10 30 10 30 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20 балів,  не допускаються до заліку і вважаються 
такими, що не виконали всі види робіт, які передбачені навчальним планом 
на семестр з дисципліни «Науково-дослідницький практикум». 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездачі здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання 
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знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий 

модуль1 
Змістовий 
модуль2 

Залік Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного 

складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

Шкала відповідності  

За 100 – бальною 
шкалою 

За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ    
  

Змістовий модуль 1. Накопичення та аналіз інформації. Просторовий 
аналіз і побудова карт 
 
Тема 1. Накопичення та аналіз гідрогеологічної, інженерно-геологічної  
та еколого-геологічної інформації (74 год.) 

Створення та робота з електронними таблицями Microsoft Excel. 
Організація даних в пакету Microsoft Access. Робота з програмним пакетом 
Surfer.  

 
Тема 2. Просторовий аналіз і побудова гідрогеологічних, інженерно-
геологічних та еколого-геологічних карт за допомогою ГІС-технологій 
(106 год.) 

Загальна структура пакету ArcGis. Загальні поняття аналізу даних та 
просторового аналізу у ГІС. Районування території за комплексом ознак. 
Математика карт. Побудова карт за допомогою ГІС-технологій.   

 
Змістовий модуль 2. Спеціальні методи обробки та інтерпретації 
дослідно-фільтраційних робіт. Екологічні нормативи якості води. 
Правила оформлення наукових робіт  
 
Тема 3. Спеціальні методи обробки та інтерпретації дослідно-
фільтраційних робіт (68 год.) 

Методи обробки результатів дослідно-фільтраційних робіт. Критеріі 
застосовності методів. Особливості обробки результатів робіт в певних 
умовах.  

 
Тема 4. Екологічні нормативи якості води (56 год.) 

Характеристика екологічних нормативів як кількісних значень 
репрезентативних показників якості води. Система екологічних 
класифікацій та стандартів якості природних вод. Види та джерела 
забруднення підземних вод.  

 
Тема 5. Правила оформлення магістерських та наукових робіт (56 год.)  

Структура магістерської роботи та правила її оформлення.  Структура 
наукової статті та правила її оформлення. Вимоги до оформлення звітів про 
виконання наукових досліджень. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин 
№ 
з/п Назва  лекції 

лекції лабора-
торні 

сам. 
роб. 

Змістовий модуль 1.  Накопичення та аналіз інформації. Просторовий 
аналіз і побудова карт 

1 
Тема 1.  Накопичення та аналіз гідрогеологічної, 
інженерно-геологічної  та еколого-геологічної 
інформації  

 
0 
 

 
24 

 
50 

2 
Тема 2. Просторовий аналіз і побудова 
гідрогеологічних, інженерно-геологічних та 
еколого-геологічних карт за допомогою ГІС-
технологій  

 
0 

 
24 

 
80 

 Модульна  контрольна робота*  2  
Змістовий модуль 2. Спеціальні методи обробки та інтерпретації 
дослідно-фільтраційних робіт. Екологічні нормативи якості води. 

Правила оформлення наукових робіт  

3 Тема 3. Спеціальні методи обробки та 
інтерпретації дослідно-фільтраційних робіт  

0 
 

20 48 

4 Тема 4. Екологічні нормативи якості води  0 
 

16 40 

5 Тема 5. Правила оформлення магістерських та 
наукових робіт  

0 
 

14 40 

 Модульна  контрольна робота*  2  
Залік     

 ВСЬОГО 0 102 258 
Загальний обсяг _360__ год., в тому числі: 
Лекції  –  0 год. 
Лабораторні – 102 год. 
Самостійна робота - 258  год. 
* - модульний контроль виконується  за рахунок  лабораторних годин  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НАКОПИЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ. 
ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ І ПОБУДОВА КАРТ  

 
ТЕМА 1 Накопичення та аналіз гідрогеологічної, інженерно-геологічної  
та еколого-геологічної інформації (74 год.)  

Створення електронних таблиць Microsoft Excel, робота з книгами та 
листами. Форматування полів таблиці у відповідності до типу інформації 
(кількісна, текстова, формат дати) з забезпеченням можливостей сортування 
даних при майбутньому аналізі. Використання функцій Microsoft Excel для 
перевірки правильності введеної інформації та перерахунків даних. 
Створення формул для здійснення перерахунків  та обрахунку комплексних 
параметрів. Проведення статистичного аналізу інформації засобами 
Microsoft Excel. Використання засобів Microsoft Excel для графічного 
представлення даних: точкові діаграми, побудова гістограм розподілу тощо. 
Підготовка результатів аналізу (таблиці, графіки) до друку. Експорт таблиць 
і рисунків.    

Загальна структура пакету Microsoft Access. Створення макету 
організації даних в базі. Створення таблиць бази даних. Введення 
гідрогеологічних та інженерно-геологічних даних в таблицю безпосередньо 
та шляхом імпорту (з Microsoft Excel). Створення простих форм і запитів 
бази даних. Зв’язки між таблицями в Microsoft Access: ключові поля, 
встановлення зв’язків між таблицями, цілісність даних, аналіз таблиць. 
Створення багатотабличних запитів: створення зв’язків між таблицями та 
об’єднань в запитах. Створення складних форм з використанням кількох 
таблиць. Створення стандартної форми введення даних, її оформлення, 
друк. Перетворення форми у звіт. Виділення областей форми, додавання 
фонового рисунку. Створення виразів з контролем вводу даних. Імпорт 
інформації в базу даних та експорт інформації з бази даних. 

Загальна структура пакету Surfer. Обрахунок нових ознак на основі 
існуючих даних. Первинна підготовка даних (операція Grid). Вибір методу 
gridding (Kriging, метод Шепарда, мінімальної кривизни, поліноміальної 
регресії, тріангуляції, лінійної інтерполяції тощо) в залежності від типу 
вихідних даних. Побудова карт параметрів в ізолініях. Побудова блок-
діаграм. Вибір розмірів блок-діаграми та частоти проведення ізоліній, 
підпис ізоліній, рамок, створення легенди. Нанесення на блок-діаграму 
місць відбору проб, їх підпис.  
 
ТЕМА 2 Просторовий аналіз і побудова гідрогеологічних, інженерно-
геологічних та еколого-геологічних карт за допомогою ГІС-технологій 
(106 год.) 

Загальна структура пакету ArcGis. Загальні поняття аналізу даних та 
просторового аналізу у ГІС. Імпортування даних. Оцифровка сканованих 
карт. Створення і конвертація даних, зміна проекції та системи координат. 
Пошук об’єктів за вказаними критеріями, засоби відображення категорій та 
кількісних показників об’єктів, побудови просторових запитів. Реалізація 
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можливостей оверлейного аналізу (картографічного накладання). 
застосування аналітичних методів. Дистаційний аналіз. Аналіз розподілу 
числових показників. Аналіз густини розповсюдження об’єктів. 

Створення робочого набору для районування території. Створення 
робочих «шейп»-файлів з  точковими, лінійними та полігональними даними. 
Робота з атрибутивними таблицями. Підготовка інформації. Моделювання 
поверхонь. Методи інтерполяції: лінійна інтерполяція;   метод зворотних 
зважених відстаней; тренд; крекінг; сплайн.  Класифікація за відповідними 
градаціями (ГДК, тощо).  

Підготовка вихідних даних для математики карт. Побудова векторних та 
растрових моделей. Конвертування поверхонь. Використання просторових 
запитів. Математичні операції з поверхнями. 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ТА 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДОСЛІДНО-ФІЛЬТРАЦІЙНИХ РОБІТ. ЕКОЛОГІЧНІ 
НОРМАТИВИ ЯКОСТІ ВОДИ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ 

РОБІТ  
 

ТЕМА 3 Спеціальні методи обробки та інтерпретації дослідно-
фільтраційних робіт. (68 год.) 

Загальна характеристика методів обробки результатів дослідних робіт 
(метод підбору на основі  рівняння Тейса, метод еталонної кривої, метод 
Джейкоба, метод Хорнера).   

Простеження зниження рівня при регулярних змінах дебіту: групове  
асинхронне збурювання; розосереджене синхронне збурювання; одиночне 
скачкоподібне збурювання; асинхронне групове зосереджене  збурювання; 
обернений логарифмічний характер збурювання (випуск); лінійний і 
логарифмічний характер збурювання; відновлення після групового 
асинхронного збурювання; відновлення після групового синхронного 
збурювання.   

Критерій застосовності методу Джейкоба в обмежених пластах. 
Зональність області  збурювання.  Діагностування представницької  ділянки 
графіків часового простеження зниження рівня. Обробка результатів 
дослідного відкачування способом площинного та комбінованого 
простеження . Інтерпретація графіків простеження зниження рівня в умовах  
складного характеру збурювання в обмежених пластах. Особливості 
обробки результатів дослідних робіт в умовах безнапірних водоносних 
горизонтів.  
 
ТЕМА 4  Екологічні нормативи якості води. (56 год.) 

Характеристика екологічних нормативів  (ЕН) як кількісних значень 
репрезентативних показників якості води, котрі відображають природний  
екологічний стан водних об’єктів.  Порядок  і особливості встановлення 
значень ЕН якості води. Способи і форми подання результатів екологічної 
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оцінки якості природної води в ретроспективі  встановлених  значень ЕН.  
Зміст та способи використання значень ЕН для водоохоронної діяльності.  

Система екологічних класифікацій якості природних вод , яка становить 
спільну критеріальну базу як для екологічної оцінки, так і для встановлення 
значень ЕН якості вод.  

Стандарт якості питних вод у відповідності до ГОСТ 2874-82 та 
Державних санітарних правил  і норм  «Вода питна, гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» 
(Мінздрав України). Органолептиічні, токсикологічні, мікробіологічні 
показники, норми вмісту іонного складу. 

Види та джерела забруднення підземних вод. Бактеріальне (або мікробне), 
хімічне, радіоактивне, механічне забруднення. 

 
ТЕМА 5  Правила оформлення магістерських та наукових робіт. (56 
год.) 

Структура магістерської роботи. Оформлення титульної сторінки, 
складання реферату, вступу, списку літератури.  Складання текстових та 
табличних додатків. Виконання рисунків та ілюстративних креслень.  
Вимоги щодо текстового матеріалу: формат паперу, шрифт, інтервал, поля, 
нумерація сторінок, нумерація розділів та підрозділів. Оформлення та 
порядок розташування таблиць і формул в тексті.  

Вимоги до оформлення звітів про виконання наукових досліджень у 
відповідності з ДСТУ 3008-95 «Документація, звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення» та  ДСТУ 4068-2002 «Документація. Звіт  
про геологічне  вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та 
змісту». Структура наукової статті. 
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