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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 

 Предмет вивчення дисципліни – основні методи математичного моделювання, 

планування чисельного експерименту, регресійного аналізу; статистичної обробки 

експериментальних даних; моделювання інженерно-геологічних і гідрогеологічних процесів. 

 Пререквізити курсу: Вивчення дисципліни ґрунтується на раніше засвоєних 

аспірантами знаннях з дисциплін: "Математика", "Фізика", "Інформатика", "ГІС 

моделювання інженерно-геологічних та гідрогеологічних систем", "Інженерно-геологічні 

прогнози і моделювання", "Методика інженерно-геологічних досліджень", "Методика 

гідрогеологічних досліджень", "Сучасні проблеми інженерної геології і гідрогеології", 

"Спеціальні гідрогеологічні розрахунки", "Методика обробки гідрогеологічної інформації".  

 Мета курсу – отримання аспірантами знань про математичні методи моделювання 

інженерно-геологічних і гідрогеологічних процесів. 

 Завдання дисципліни:  

- формування теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо проведення 

моделювання;  

- вивчення принципів і прийомів практичного застосування математичних методів для 

моделювання інженерно-геологічних і гідрогеологічних процесів. 

Очікувані результати. Здобувач повинен: 

 

знати:  

‒ основні принципи побудови математичних моделей геологічних середовищ, процесів 

та явищ;  

‒ типи розрахункових схем і методику побудови розрахункових схем;  

‒ методи числового моделювання: метод кінцевих різниць, метод кінцевих елементів;  

‒ особливості задання граничних умов;  

‒ лінійні і нелінійні моделі, характерні особливості їх математичного аналізу;  



‒ методи та умови застосування статистичних методів аналізу даних інженерно-

геологічних і гідрогеологічних досліджень;  

‒ математичні основи моделювання напружено-деформованого стану масивів ґрунтів, 

зсувних схилів і укосів; 

‒ загальні положення сучасної теорії гідрогеологічного моделювання; 

‒ принципи схематизації гідрогеологічних умов;  

‒ математичні основи вивчення процесів фільтрації підземних вод;  

‒ базові диференціальні рівняння фільтрації підземних вод та основні методи їх 

розв'язання;  

‒ основні класифікаційні схеми та особливості структури потоків підземних вод; 

‒ основні математичні моделі руху підземних вод та закони фільтрації; 

 

вміти: 

‒ ставити наукові і практичні завдання в галузі інженерної геології; 

‒ систематизувати об'єкти моделювання;  

‒ застосовувати числові методи і готувати обчислювальні програми;  

‒ проводити дисперсійний, кореляційний, регресійний та факторний аналізи;  

‒ з застосуванням статистичних моделей прогнозувати інженерно-геологічні процеси і 

явища;  

‒ моделювати просторово-часову мінливість властивостей геологічних та інженерно-

геологічних об'єктів;  

‒ оцінювати і прогнозувати стійкість масивів ґрунтів, зсувних схилів і укосів;  

‒ застосовувати знання з математики для аналізу даних режимних спостережень і 

створювати фізико-математичні моделі гідрогеологічного середовища;  

‒ схематизувати гідрогеологічні умови для подальшого моделювання; 

‒ використовувати математичне моделювання для аналізу гідрогеологічних та 

гідроекологічних процесів;  

‒ ставити наукові і практичні завдання в галузі регіональної та інженерної гідрогеології;  

‒ використовувати сучасні програми математичного моделювання (MODFLOW, 

Statistica, ArcGIS, Golden Software Surfer, CorelDraw та ін.). 

 

 
 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

 Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.), практичних занять (14 год.) та 

організації самостійної роботи аспірантів (60 год.). 

 Навчальний процес з дисципліни "Математичні методи моделювання в інженерній 

геології та гідрогеології" здійснюється в таких формах: лекції, постановка й обговорення 

проблемних питань, виконання самостійних завдань; самостійні навчально-дослідні завдання 

творчо-практичної спрямованості, робота з базами геологічних даних. 
 

 Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Емпіричні аналітичні моделі 

Тема 1. Методи побудови емпіричних аналітичних моделей. 

Змістовий модуль 2. Методи статистичної обробки експериментальних даних. 

Тема 2. Методи побудови емпіричних регресійних моделей. 

Тема 3. Регресійні моделі з однією і декількома вхідними змінними. 

Змістовий модуль 3.Чисельне моделювання інженерно-геологічних і гідрогеологічних 

процесів 

Тема 4. Чисельні методи. Методи виключення, ітераційні методи. Метод кінцевих різниць 

(МКР), метод кінцевих елементів (МКЕ).  

Тема 5. Метод електрогеодинамічних аналогій. 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо перескладання. Перескладання заліку відбувається із дозволу відділу 

аспірантури ОНУ імені І.І. Мечникова за наявності поважних причин. 

 Політика щодо академічної доброчесності. Аспірант повинен дотримуватися "Кодексу 

доброчесності учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова": виявляти 

доброчесність та порядність, відповідальність, вихованість, дисциплінованість, 

компетентність та професіоналізм. За порушення академічної доброчесності здобувачі 

освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (модульний контроль, залік тощо); повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньо-наукової програми. 

 Політика щодо відвідування занять. Відвідування аудиторних занять є обов'язковим. 

Поважні причини пропуску занять не звільняють аспіранта від виконання всього 

комплексу самостійних робіт. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування, проведення експериментальних досліджень 

за темою дисертації та ін.) аспіранту надається можливість відпрацювати його по 

індивідуальним завданням і в час, узгоджений з викладачем. 
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 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає аспірант, який виконав 

усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни, та під 

час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

 Для аспірантів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 

мінімум для заліку (60), допускається написання реферату за темами лекційних, практичних 

занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання 

модульного контролю, за який отримана незадовільна оцінка. 
 

 

Самостійна робота аспірантів 

 Робота аспірантів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 

тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 

вигляді рефератів і виконання завдань з обробки геологічних даних. Питання з тем, що 

відведені на самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить 

завдання, які вимагають від аспіранта систематичної самостійної роботи. 

 


