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ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Earth's Deep Underground Hydrosphere  

 
Викладач: лектор і семінарські заняття: канд. геол.-мін наук., доц. Байсарович Ірина 
Михайлівна   (електронні пошти – baysarovych@knu.ua      iryna.baysarovych@gmail.com) 
 

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 Skype (web-ресурсу Google Class або за 
допомогою пошти).   

Викладач  розмістить  в  особистому ел. Кабінеті BaysarovychIM  на вказаній  ел. адресі 
лекцію в англомовному форматі на тему Theme 3. «Geothermal Processes» і надаватиме 
консультації. У зазначений період студенти повинні:  

 
І. Самостійно вивчити лекційний матеріал з теми №3 «Geothermal Processes» (24 січня  

̶  06 лютого 2018 р, та ознайомитися з додатковою літературою 
див. рекомендовану літературу)  Earth’s Energy Balance.  Crustal heat flow; Measurement of 
Crustal heat flow. Lateral and vertical variations. Perturbations due to groundwater flow. Inferring 
Seafloor Ages and Spreading Velocity. Rates of Plate Motion;  The Seafloor as a Magnetic Tape 
Recorder; Isochrons. 
Hydrothermal Waters. Magmatic hydrothermal systems. Fluid circulation near magma bodies. 
Hydrothermal vents.  Black smokers. Hot spots.  
Рекомендована література: 

1. Basic Ground-Water Hydrology. Ralph C. Heath.  U.S. Geological Survey Water - Supply Paper 2220. 
United States Government Printing office: 1989. - 85 p.  

2. Groundwater in Geologic Processes. Cambridge University Press. S.E. Ingebristen, W.E. Sanford. 
1998. - 341 p. 

3. Understanding Earth. Second Edition. Harvard University. W.H. Freeman and Company. New York. 
1998. - 682 p. 

4. Гордієнко В.В., Гордієнко І.В.   Завгородня О.В. та ін. Геотермічний атлас України. – К.: 2004  -60 
с.  

 
ІІ. Підготувати презентацію і надіслати в персональний кабінет викладача (06 лютого 

– 14 лютого 2018 р.) за однією, з наведених далі тем (рекомендовану літературу наведено 
вище з можливістю залучення і інших додаткових джерел). Студенти самостійно займаються 
підготовкою презентації за темами на вибір і звертаються за консультацією до викладача за 
вказаними адресами.   
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Теми презентацій: 
1. Heat flow versus thermal water (Ukraine) 
2. Heat flow versus thermal water (Libya) 
3. Heat flow versus thermal water (Azerbaijan) 
4. Heat flow versus oil and gas fields (Ukraine) 
5. Heat flow versus oil and gas fields (Libya) 
6. Heat flow versus oil and gas fields (Azerbaijan) 
7. “Windows” of oil and gas generation.  

 
Презентація повинна бути представлена англійською мовою і має висвітлювати основні 

тези обраної теми. Презентація має бути надіслана студентами викладачу доц. Байсарович 
Ірині Михайлівні на адреси  iryna.baysarovych@gmail.com  (baysarovych@knu.ua)  до 20 
лютого 2018 р. У темі відповідного листа електронної пошти при його надсиланні 
обов'язково зазначається: " Earth's Deep Underground Hydrosphere”, факультет, презентація, 
група, ПІБ студента". На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться 
всі  теоретичні питання за темою #3. Робота оцінюється максимум в 8 балів. Практично 
ідентичні за змістом презентації отримують оцінку «не зараховано», а студенти, їхні автори, 
мають повторно підготувати презентацію. У разі не зарахування презентації у студента є час 
для його доопрацювання з урахуванням висловлених викладачем зауважень. Підготовка 
презентації є необхідною умовою допуску студента до написання тестової модульної 
контрольної роботи №1, яку буде проведено у березні 2018 р.  

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
 повнота розкриття питання     4 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: «Geothermal Processes». (6 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 

№ Дати, час Вид роботи 

   тема «Geothermal Processes». (6 год). 
 

1. 24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою «Geothermal 
Processes» 

2. 24.01.2018 – 05.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою  

3. 06.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою «Geothermal Processes» 

4. 06.02.2018 – 20.02.2018 Виконання студентом презентації на одну із запропонованих тем 
англійською мовою  

5. 20.02.2018, 12:00 - 
20.02.2018 – 27.02.2018 

Останній термін надсилання презентацій 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1 
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(презентації).  

6. 27.02.2018, 12:00 Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 
 

Для студентів 

Branch of knowledge 10 Natural Sciences 

Training direction 
(Speciality) 

 103 Earth Sciences  

Educational level master 

Educational programs “Petroleum Geology”; 
“Hydrogeology” 

Type of discipline Selective( discipline of the 
University choice) 

 

курс     1 

семестр    2 

група гідрогеологів 1 маг.  

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

1.  Білогура  Ліана 

2.  Буренок Дмитро  

3.  Вергельська Вікторія 

4.  Денесюк Тетяна  

5.  Дроздик Маріана 

6.  Коваленко Ігор 

7.  Креденець Анастасія 

8.  Кудацький Євген  

9.  Павлюк Анна  

10.  Сергієнко Вікторія 
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11.  Телюкова Юлія  

12.  Цапок Владислав 

 

група геологів нафти і газу 1 маг.  

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

13.  Буднік Іван  

14.  Демченко Микола  

15.  Лопушанська Ірина 

16.  Мельник Максим   

17.  Пєшков Микита 

18.  Рудник Богдан  

19.  Самойленко Юлія 

20.  Соляник Артур  

21.  Трутень Дмитро  

 
 

група іноземних студентів - геологів нафти і газу 1 маг .  

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

22.  Білхасан Хамзах Саліх Ельсунусі   

23.  Гусейнов Аріф Рафаіль Огли 

24.  Еййубов  Сабір Мустафа Огли 

25.  Ібрагімов Камран 

26.  Халіфа Діаелдін 

 


