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ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Hazardous Natural Processes» 
 

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. «Cosmic Threat. Environmental consequences 
of an impact. Minimizing the Impact Hazard» і надаватиме консультації.  У зазначений період 
студенти повинні:  

І. Самостійно вивчити лекційний матеріал з теми №3 "«Cosmic Threat. Environmental 
consequences of an impact. Minimizing the Impact Hazard»" (24 січня  ̶  06 лютого 2018 р, та 
ознайомитися з додатковою літературою див. рекомендовану літературу)  Extraterrestrial 
Debris as a Source of Geographic Change. Mass Extinctions. During the past 550 million years of 
Earth history, there were at least six major mass-extinction events. The Cretaceous–Tertiary extinction 
event. Chicxulub Crater. The Chicxulub Crater (more than 180 kilometers in diameter) is an ancient 
impact crater buried underneath the Yucatán Peninsula in Mexico. The impacting body that formed the 
crater was at least 10 km in diameter. Risk related to impacts. Minimizing the Impact Hazard. 
Identification and categorization of comets and asteroids that cross Earth’s orbit are already in 
progress. A program “Spacewatch” started in 1981 is attempt to inventory the region surrounding 
Earth with expansion to the entire Solar system. It was detected around 85,000 objects with a diameter 
of 100 m or greater that are crossing Earth-crossing asteroids. “Near-Earth Asteroid Tracking Project 
(NEAT) was started in 1996. The objective of this program - to identify near-Earth objects (NEOs) 
with a diameter of greater than 1 km.  
Рекомендована література: 

1. Natural hazards: earth’s processes as hazards, disasters, and catastrophes/  Edward A. Keller, 
Robert H. Blodgett.  Pearson Education Inc., -2nd ed. 2008. - 488 p. 

2. Biology. Peter Alexander, Mary Jean Bahret, Judith Chaves,  Gary Courts, Naomi Skolky 
D’Alessio Silver Burdett Company Morristown, NJ 1986, p 188-193. 

3. Raymond R. Anderson. Iowa’s Manson Impact Structure // Iowa Geology, 1999, No 24, p. 9-
13. 

4. Кинг. Э. Космическая геология. Введение. Пер. с анг. М.: Изд-во Мир, 1979. - 379 с. 

5. Климатические и биологические последствия ядерной войны. М.: Наука, 1987. .-288 с.  
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6. Гуров Е.П., Гожик П.Ф. Образование кратера Чиксулуб и мел палеогеновое массовое вы 
мирание // Геол. журн. — 2005. — № 1. — С. 39—49.  

7.  Гуров Е.П., Гурова Е.П. Геологическое строение и вещественный состав пород 
импактных структур. — К. : Наук. думка, 1991. — 160 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.   
Теми презентацій: 
1. Astroblem (Impact Structure). 
2. The environmental effects of meteoritic events.  
3. The result of the impact in late Cretaceous Period. 
4. “Nuclear winter” scenario. 
5. “Mass extinction” as a result of the large explosion of cosmic body. 
6. Iridium anomaly in Gubbio layer.  

 
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: "Hazardous Natural Processes, 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: Extraterrestrial Debris as a Source of Geographic Change. (6 год). 
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Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 

№ Дати, час Вид роботи 

   тема «Extraterrestrial Debris as a Source of Geographic Change». (6 год). 
 

1. 24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 

2. 24.01.2018 – 05.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 

3. 06.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 1 

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 
(презентації).  

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

 
 

Для студентів 

галузь знань   193  Геодезія та землеустрій   

освітній рівень   Магістр 

                                 освітні програма  Геоінформаційні системи та технології,   
                                                                                     Оцінка та нерухомого майна  

курс     1 

семестр    2 

вид дисципліни   Обов’язкова 

Група 1 маг. Оцінка землі та нерухомого майна 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

1.  Бабич Ярослав Валентинович 

2.  Бершадський Богдан Павлович  

3.  Лазуренко Надія Вікторівна 

4.  Мартинюк Анастасія  Олексіївна 

5.  
Опанасюк Олександр 
Володимирович 
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№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

6.  Покидько Анастасія Миколаївна 

7.  Шевчук Олександр Вікторович 

8.  Якименко Дарина Костянтинівна 

9.  
Ярошинський Владислав 
Анатолійович 

 

Група 1 маг. Геоінформаційні системи та технології 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  

10.  Дембасюк  Павло Сергійович 

11.  Жукова Марія Володимирівна  

12.  
Ігнатьєва Марія-Валерія 
Геннадіївна 

13.  Лукановський Віктор Ігорович 

14.  Македонська Ірина Олекандрівна 

15.  Пилипенко Оксана Іванівна 

16.  Пода Владислав Юрійович 

17.  Ситницька Яна Романівна 

18.  Шишенко Оксана Ігорівна 

 

 

 


