
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Електрометрія  

 
Викладач‐лектор: доц. Тищенко А.П. (електронна пошта – aptyshchenko@univ.net.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні‐лютому за допомогою електронних засобів (web‐ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. 
Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений 
лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 
за кожною з тем в режимі on-line за допомогою web‐ресурсу Google Class або за допомогою 
пошти. Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від викладача згідно 
графіку, яке буде доступне на web‐ресурсі Google Class. Завдання буде представляти собою 
невелике практичне завдання (опрацювати завдання надане викладачем) та одне теоретичне 
питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження виконання завдання студенти мають 
додатково надіслати відповіді лектору Тищенку А.П. на електронну пошту 
aptyshchenko@univ.net.ua не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює 
виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку 
«зараховано» потрібно представити опрацьовану роботу та відповісти на теоретичне питання. 
Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 
зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання 
відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 
теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. 

Вона включає в себе 3 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 
самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
• повнота розкриття питання     1 бал; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 
2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 
Тема для самостійного навчання: 

1. Основи інтерпретації електричних  зондувань (5 год.) 
 

Індивідуальний графік роботи на період 05.02.2018 – 28.02.2018 

№  Дати, час  Вид роботи 
Тема 1. Поняття цифрового запису. Реєстрація і подання сигналу у цифровій формі 

1. 05.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 05.02.2018 – 23.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 08.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 08.02.2018, 14:00 ‐ 

24.02.2018, 12:00 
Виконання студентом завдань за темою 1 



5. 19.02.2018, 12:00 – 
27.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 
Тема 1.  Основи інтерпретації електричних  зондувань 

 
Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Опрацювання інтернет‐джерел та бібліотечного фонду: 
2. Основи інтерпретації електричних  зондувань 
3. Підготовка звіту. 

 
Джерела для засвоєння теми 1: 
 

1. Хмелевской В.К. Электроразведка. – М.: Изд‐во МГУ, 1984. 
2. Вижва С. А., Рева М. В., Онищук І. І., Онищук В. І. Електрометрія. Посібник із 
навчальної геофізичної практики. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – 303 с. 

2. Толстой М.І., Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики. 
– Київ: ВПЦ Київський університет, 2006. 

3. Якубовский Ю.В., Ренард И.В. Электроразведка. М.: Недра, 1991. 
4. Матвеев Б.К. Электроразведка. – М.: Недра, 1990. 

 



 
Для студентів 

 
галузь знань     Природничі науки 
напрям підготовки   6.040103 «Геологія» 
освітній рівень     бакалавр 
спеціалізація     Геофізика 
курс         3 
семестр       6 
вид дисципліни     Вибіркова 
 

 
№  Прізвище, ім’я, побатькові  
1.   Баришнікова Марія Олексіївна 
2.   Білинський Назар Володимирович 
3.   Бовкун Олег Романович 
4.   Бондар Ольга Олегівна  
5.   Бряшко Наталія Василівна 
6.   Воронов Владислав 
7.   Данилова Марина Олексіївна 
8.   Ємець Владислав Юрійович  
9.   Ігнатущенко Олег Сергійович 
10.   Ковальчук Ірина Федорівна  
11.   Колива Марина Юріївна  
12.   Остапик Андрій Петрович  
13.   Трайно Анастасія Ігорівна  
14.   Черкес Семен Іванович 

 
 
 


