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10 Природничі науки, 014.07 “Середня освіта. Географія”
Шубер Павло Михайлович, к.г.н., доцент,
pavlo.shuber@lnu.edu.ua,
https://www.facebook.com/Shuber-Pavlo832414210200566.
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через
Microsoft Teams, Skype. Для погодження часу он-лайн консультацій
слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання,
обов’язкові для того, щоб зрозуміти
Дисципліна «Океанологія» є завершальною нормативною дисципліною
з спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія для освітньої програми
10 природничі науки, яка викладається в 6-му семестрі в обсязі 3.0
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення нормативної дисципліни «Океанологія» є
ознайомлення студентів на основі опрацювання літературних джерел
та інтернет-ресурсів із завданнями визначення ролі Світового океану
в географічній оболонці Землі, впливу на глобальне функціонування.
Це здійснюється на основі вивчення різних властивостей Світового
океану та взаємозвязку процесів, що в ньому відбуваються. Підлягають
осмисленню фізико-хімічні процеси, які формують фізико-хімічні
властивості його вод, що в свою чергу формують тваринний і рослинний
світ, донні відклади і корисні копалини океану вцілому та окремих його
складових. Одночасно складна природна система Світового океану має
історію формування та геологічну будову дна,, взаємодію між океаном
та атмосферою та їх довгоперіодичну динаміку, хімічний обмін океану з
материками, формування біоти та її екологічні взаємодії, досліджуються
місцеві процеси, які проходять за рахунок обміну енергії та речовини
між різними частинами океану в системі прямих і зворотних зв’язків.
Приділяється увага використанню ресурсів Світового океану, екологічні
наслідки спричинені цією діяльністю, їх моніторинг та правове
регулювання.
Цілі.

Література для
вивчення дисципліни

Вивчати складні физичні, хімічні, біологічні, геологічні та інші
процеси в їх історичному розвитку та господарське освоєння акваторії
океану. В першу чергу розвиток географічних досліджень океану і його
морів, їх положення, обриси берегів, течій, глубин, особливо на
морських шляхах..
Освоїти механізми формування течій, хвиль, температурного і
сольового режиму вод та інших фізичних процесів в океане, що
складають основу фізики океану.
Ознайомитися з досягненнями у вивченні хімічних властивостей
води і хімічних процессов в Світовому океані, що складають основу
химії океану.
Дослідити основи океанографії – науки, що вивчає фізичні і
хімічні властивості зональних водних мас в їх взаимодії з атмосферою,
материками та дном.
Освоїти досягнення науки про живі организми в океанах и морях в
залежності від фізико-хімічних властивостей їх вод, що є об’єктом
вивчення біології океану.
Ознайомитися з дослідженням океанічного дна, походженням
донних відкладів, вливом течій і хвиль на формування берегів, що
вивчає науковий напрям геологія океану.
Завдання
Зрозуміти сутність складної системи, якою є океан, історією
формування наукових знань про океан, систему наукових дисциплін, що
його вивчають.
Зрозуміти закономірності взаємодії океану і суші, тектонічні
закономірності організації дна Світового океану та формування
відкладів.
Вивчити закономірності взаємодії атмосфери і поверхневих вод з
циркуляцією поверхневих і глибинних вод та їх вплив на закономірності
диференціації водних мас.
Вивчити особливості природи окремих складових Світового
океану (Тихого, Атлантичного, Індійського і Північно-Льодовитого
океанів), їх фізико-географічної характеристики та зробити оцінку його
ресурсної бази.
Здійснити характеристику та аналіз розподілу біотичних ресурсів в
Світовому океані та його складових.
Обгрунтувати ресурсну базу Світового океану, як резерв для
майбутнього людства.
Освоїти екологічні проблеми в Світовому океані спричинені
сучасною господарською діяльністю людства та шляхи їх подолання,
через правове регулювання та співробітництво.
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Тривалість курсу
Обсяг курсу

__90__ год.
64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин
практичних занять та 26 годин самостійної роботи

Очікувані результати
навчання

Ключові слова

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати основні поняття, завдання і методи дослідження Світового
океану та його складових.
Вивчити застосовуння кількісних та якісних методів
інформаційних технологій при вивченні оптичних та температурних
особливостей вод Світового океану.
Знати на основі використання інформації з літературних та
картографічних джерел основаних на даних лабораторних аналізів
хімічного складу води просторову та глибинну диференціацію в
залежності від температури та взаємодії в системі «суша-океан».
Освоїти взаємодію вод Світового океану з атмосферою і як
наслідок формування хвиль, течій та їх роль у процесах, що формують
берегову лінію материка.
Знати основні закономірності формування біотичного різноманіття
вод Світового океану і пояснювати зональну структуру їх поширення та
по вертикальному профілю вод.
Знати геологічну історію формування океану, накопичення і
територіальну диференціацію паливних і рудних корисних копалин.
Розуміти екологічні наслідки надмірного використання біотичних
ресурсів Світового океану та проблеми які створюються в прибережній
зоні внаслідок глобальних змін клімату.
Знати правові аспекти міжнародного регулювання екологічних
проблем і наслідків надмірного використання ресурсів океану та
приклади міжнародного співробітництва.
Вміти в процесі виконання практичного курсу на основі
використання інформаційних матеріалів з допомогою відповідної
методології, аналізувати та узагальнювати інформацію,
використовувати існуючі моделі для формування регіональної
характеристики окремих частин Світового океану.
Вміти шукати взаємозв’язки між фізичними і хімічними
властивостями вод у формуванні регіональних особливостей водних мас
та розуміти сутність процесів, які виникають внаслідок взаємодії в
системі «суша-океан», «атмосфера-океан».
Вміти прогнозувати наслідки взаємодії соціально-політичних
структур на різних рівнях соціальної організації в конкретних
регіональних акваторіях Світового океану в питаннях експлуатації його
ресурсної складової та вироблення заходів по нівелюванню їх
негативних впливів.
методології та технологічних засобів, аналізувати та узагальнювати
інформацію, моделювати процеси
Вміти самостійно досліджувати регіональні складові Світового
океану і розуміти наслідки сучасних змін клімату на регіони Світового
океану в контексті сучасних моделей та суспільно-економічної
діяльності, включно з їх правовим регулюванням.
Cвітовий океан, океанографія, океанологія, океан, море, затока, бухта,
лагуна, естуарій, лиман, губа, фіорд, протока, взаємодія океану і
атмосфери, глобальний океанічний конвеєр, діяльний шар океану,
океанічна циркуляція, вихрова структура океану, циклонічний вихор,

Формат курсу

Назви змістових
модулів і тем

1

антициклонічний вихор, зона дивергенції, зона конвергенції, апвелінг,
даунвелінг, водні маси, океанічний фронт, гідрологічний фронт,
фронтальна зона в океані, термоклін, галоклін, пікноклін, верхній
змішаний шар, ізоповерхні в океані, бароклінний шар, аерація
глибинних вод, температура поверхні моря, аномальна густина, умовна
прозорість морської води, коефіцієнт підводної освітленості,
океанографічна станція. Рейдова станція, буйкова станція,
океанографічний розріз, океанографічний полігон, гідрологічна серія,
морський гідрологічний прогноз, гідрометеорологічні характеристики
моря, електромагнітне поле в океані.
Очний
Проведення лекцій, практичних робіт, семінарів та консультації для
кращого розуміння тем.
Денна форма
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
ср
90
32
32
26
Змістовий модуль 1..
2

3

4

5

6

7

Змістовний модуль 1. Походження, фізичні особливості та рухи води Світового океану.
Тема 1. Вступ. Об’єкт і
предмет океанології.
Завдання океанології.
Тема 2. Історія
розвитку знань про
океан і моря.
Тема 3 Єдність та поділ
Світового океану.
Тема 4. Походження
Світового океану.
Рельєф і грунти
океанічного дна.
Тема 5. Оптичні
властивості, хімічний
склад і солоність
морської води.
Тема 6. Температура і
густина морської води.
Тема 7. Водний баланс
і рівень Світового
океану. Хвилювання
моря.
Тема 8. Перемішування
і обмін в океані. Течії і
загальна циркуляція
Світового океану.
Разом – зм. модуль1

6

2

2

2

6

2

2

2
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2

2

2
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2
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2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

4

2

2

46

16

16

14

Змістовий модуль 2. Взаємодія в системі «океан-суша», проблеми використання природних
ресурсів і охорони вод Світового океану.
Тема 9. Припливи.
4
2
2
Тема 10. Лід в океанах і
морях.
Тема 11. Морські
береги.
Тема 12. Гирлові
області річок, що
впадають в океани і
моря.
Тема 13. Мінеральні
ресурси Світового
океану та їх
використання.
Тема 14. Біологічні
ресурси океанів і морів.
Тема 15. Моніторинг
забруднення вод
океанів і морів та їх
охорона.
Тема 16.
Гідрогеологічна
характеристика морів в
регіоні дослідження.
Разом – зм. модуль 2
Усього годин

Шифр змістового
модуля
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32

32
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Назва змістового модуля

Фізико-хімічні особливості та ресурси вод Світового океану.
1

2
3
4
5
6
7

Кількі
сть
аудит
орних
годин
32

Характеристика географічних об’єктів регіону і номенклатура
Світового океану. Історія океанологічних досліджень вод
регіону.
Аналіз геологічної історії регіону дослідження.

2

Аналіз фізичних і хімічних властивостей вод регіону
дослідження.
Аналіз температурного режиму в системі «атмосфера-океан» в
регіоні дослідження.
Аналіз горизонтальних і вертикальних особливостей розподілу
густини води в регіоні дослідження.
Аналіз характеристик водного балансу і рівневого режиму в
регіоні дослідження.
Аналіз характеру хвилювання і його практичного значення для
регіону дослідження.

2

2

2
2
2
2

8

Аналіз розподілу припливів і їх роль у формуванні
особливостей природи берегової лінії для регіону дослідження.
Аналіз розподілу припливів і їх роль у формуванні
особливостей природи берегової лінії для регіону дослідження.
Аналіз розподілу льоду і його вплив на характеристики водних
мас в регіоні дослідження.
Аналіз типів берегів, їх ролі в формуванні біотичних
особливостей і господарській діяльності в регіоні дослідження.
. Аналіз взаємодії річок з океанами і їх роль в формуванні
біотичних особливостей і господарській діяльності в регіоні
дослідження.
Аналіз використання біотичних ресурсів для господарської
діяльності та природоохоронні проблеми, що при цьому
виникають в регіоні дослідження.
Аналіз використання біотичних ресурсів для господарської
діяльності та природоохоронні проблеми, що при цьому
виникають в регіоні дослідження.
Аналіз систем моніторингу стану океанів, природоохоронної
діяльності та міжнародного співробітництва в регіоні
дослідження.
. Семінар по курсу практичних робіт.

9
10
11
12

13

14

15

16

2
2
2
2
2

2

2

2

2

Самостійна робота
1

Роль різних цивілізацій в розвитку знань про океани і моря.

2

2

Геологічна історія Світового океану в сучасних дослідженнях.

2

3

Джерела інформації по регіону дослідження в інтернет
ресурсах.
Оптичні властивості і хімічний склад морської води, методи
аналізу і характеристики.

2

5

Зональність температурного режиму на основі кліиатограм в
космознімків.

2

6

Регіональні водні маси та фактори їх формування..

2

7

Рівневий режим вод регіону і наслідки,, які вони спричиняють.

2

8

2

9

Горизонтальний і вертикальний розподіл солоності вод в
регіоні дослідження.
Регіональні особливості хвилювання в регіоні дослідження.

10

Загальна циркуляція вод Світового океану.

2

11

Інфраструктура берегової зони регіону дослідження.

2

12

Взаємодія річкових систем і акваторій океану.

2

13

Міжнародне співробітництво в галузі охорони
Світового
океану та міжнародно-правовий режим використання
морського середовища.
Разом

2

4

Тип/дат
а, год.
Перший

Тема, план, короткі тези

Тема 1. Вступ.

Форма
діяльності
(заняття)*

Лекція

Література.*** Ресурси в
інтернеті

Хільчевський В.К.,

2

2

26

Завдан
ня, год

Термін
виконанн
я

2

Протяг

тиждень 1.1.Предмет дослідження
океанології, її завдання.
Тема 1. Характеристика
географічних об’єктів регіону і
номенклатура Світового океану.
Історія дослідження регіону.

Другий Тема 2. Історія розвитку знань про
тиждень океан і моря.
1.2.Історія розвитку знань про
океани і моря.
Тема 2. Аналіз тектонічної будови,
геологічної історії регіону
дослідження.

Третій Тема 3. Єдність та поділ Світового
тиждень океану.
1.3.Єдність Світового океану та
його поділ.

Тема 3. Рельєф дна в регіоні
дослідження. Донні відклади.
Побудова профілю.
Четверт Тема 4. Походження Світового
ий
океану. Рельєф і грунти
тиждень океанічного дна.
1.1.Аналіз основних гіпотез
походження Світового океану.
1.2. Формування рельєфу дна
Світового океану.
1.3. Утворення і розвиток водної і
сольової маси Світового океану.
1.4. Рельєф дна Світового океану.
1.5. Донні відклади і грунти, їх
типи і генезис.
Тема 4. Аналіз температурного
режиму в системі «атмосфераокеан» в регіоні дослідження.
По вибраному профілю
складається таблиця розподілу
протягом року характеристик
температури повітря в повітрі, на
поверхні океану і по глибинах.

Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
Практич ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
на
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
3-5 с.
Лекція Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
Практич - 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
на
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
6-16 с.
Лекція Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
Практич ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
на
17-31 с.
Лекція 1.Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
31-45 с.

Практич
на

2.Сhristopher Robert
Scotese, Thomas
Moore, Carl T.
Dreher.Teaching and
research tools for
deep time studies:
Ancient Earth app,
Global Geology
website, and the
PALEOMAP
PaleoAtlas for
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ArcGIS. 2003.
Ребекка А.
Фішер ,Ларс П.
Стиксруде, Кароліна
Р. Літгоу-Бертеллон

Обмеження обсягу
ранніх океанів
Землі за
допомогою моделі
ємності зберігання
води, що залежить
від температури.
Agu Advances.
https://agupubs.onli
nelibrary.wiley.com/
doi/full/10.1029/202
0AV000323?fbclid=I
wAR3Ok0YwRmVM
yoli2H6gZKYnzrDB
PPGHU71nvIB6Tr7f
gsXQ36Se5dSWN5
s
П’ятий Тема 5. Оптичні властивості,
тиждень хімічний склад і солоність
морської води.
1.1. Оптичні властивості морської
води.
1.2. Поняття про хімічний склад і
солоність морської води.
1.3. Баланс солей Світового
океану.
1.4. Горизонтальний і
вертикальний розподіли солоності.
1.5. Гази у морській воді.
.
Тема 5. Аналіз характеристик
водного балансу і рівневого
режиму в регіоні дослідження.
Розподіл атмосферних опадів по
регіону дослідження.
Шостий Тема 6. Температура і густина
тиждень морської води.
1.1. Теплові властивості морської
води та причини зміни її
температури.
1.2. Тепловий баланс океану.
1.3. Горизонтальний та
вертикальний розподіли
температури води.

Лекція

Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
46-60 с.

Практич
на

Лекція

Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –

2
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2
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1.4. Часові зміни температури води.
1.5. Теплова взаємодія океанів і
материків.
1.6. Практичне значення вивчення
температури води
океанів і
морів.
1.7. Основні поняття. Залежність
густини від температури
і
солоності.
1.8. Горизонтальний і
вертикальний розподіли густини.
1.9. Перемішування вод та
стійкість шарів морської води.
1.10. Водні маси.
1.11. Практичне значення даних
про густину води
Тема 6. Розподіл і режим
атмосферного тиску в регіоні
дослідження. Здійснити аналіз
розподілу з температурою повітря
і води.
Сьомий Тема 7. Водний баланс і рівень
тиждень Світового океану. Хвилювання
моря.
1.1. Водний баланс Світового
океану.
1.2. Поверхня рівня океану.
1.3. Гідрометеорологічні фактори
коливання рівня.
1.4. Стоячі хвилі, сейші.
1.5. Середній рівень моря.
1.6. Статистична обробка
спостережень за рівнями та їх
значення.
1.7. Морські хвилі та їх елементи.
1.8. Уявлення про теорію
трохоїдальних хвиль та сучасну
теорію хвилювання.
1.9. Деформація хвиль на
мілководді та їх вплив на берег.
1.10. Практичне значення
вивчення морського вітрового
хвилювання. Цунамі.
1.11. Внутрішні і корабельні хвилі
Тема 7. Вітровий режим в регіоні
дослідження. Аналіз характеру
хвилювання і його практичного
значення для регіону дослідження.
Восьми Тема 8. Течії і загальна циркуляція

60-87 с.

Практич Атласи океанів.
на

Лекція

Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
88-113 с.
.

Практич Атласи океанів.
на

Лекція

Хільчевський В.К.,

2

Протяг
ом
тижня

2
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2
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2
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й
Світового океану.
тиждень 8.1. Основні типи течій і причини
їх утворення.
8.2. Густинні, вітрові та згіннонагінні течії
8.3. Стокові, бароградієнтні,
припливно-відпливні
та
глибинні течії.
8.4. Вплив на течії рельєфу дна і
обрисів берегів.
8.5. Загальна циркуляція вод
Світового океану.
Тема 8. Аналіз характеру
хвилювання у взаємозв'язку з
вітровим режимом в регіоні
дослідження. і його практичного
значення для регіону дослідження.
Побудувати графіки висоти хвиль.
Дев’яти Тема 9. Припливи.
й
9.1. Основні поняття і терміни.
тиждень 9.2. Статична теорія припливів.
9.3. Динамічна теорія та
гармонічний аналіз припливів.
9.4. Класифікація припливів, їх
поширення у Світовому
океані та практичне значення.

Тема 9. Аналіз розподілу
океанічних течій і їх роль у
формуванні кліматичних
особливостей та характеристик
водних мас для регіону
дослідження.
Десятий Тема 10. Лід в океанах і морях.
тиждень 10.1. Утворення, розвиток та
класифікації морського льоду.
10.2. Танення морського льоду.
10.3. Структура і основні
властивості морського льоду.
10.4. Деформація та дрейф льоду.
10.5. Поширення льоду у
Світовому океані.
Тема 10. Розподіл і режим
хімічного складу водних мас в
регіоні дослідження. Побудувати
графіки розподілу оксигену,
фосфатів і кремнезему в регіоні

Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
114-128 с.

Практич Атласи океанів.
на

Лекція

Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
129-140 с.
Практич Атласи океанів.
на

Лекція

Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
142-153 с.
Практич Атласи океанів.
на
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Одинад
цятий
тиждень

Дванадц
ятий
тиждень

Тринадц
ятий
тиждень

дослідження. Здійснити їх
письмовий аналіз.
Тема 11. Морські береги.
11.1. Основні поняття і типізація
морських берегів.
11.2. Абразійні береги.
11.3. Акумулятивні береги.
11.4. Вплив гідрометеорологічних
факторів та живих
організмів на формування берегів.
11.5. Захист берегів, морських
каналів і портів від розмиву
та занесення.
Тема 11. Аналіз типів берегів, їх
ролі в формуванні біотичних
особливостей і господарській
діяльності в регіоні дослідження.
Тема 12. Гирлові області річок, що
впадають в океани і моря.
12.1. Основні поняття. Типізація
гирлових областей річок.
12.2. Особливості гідрологічного
режиму річкових дельт.
12.3. Формування дельт річок.
12.4. Особливості гідрологічного
режиму гирлового
узмор’я.
12.5. Поширення припливних та
згінно-нагінних хвиль у
гирлах річок.
Тема 12. Аналіз взаємодії річок з
океанами і їх роль в формуванні
біотичних особливостей і
господарській діяльності в регіоні
дослідження.
Тема 13. Мінеральні ресурси
Світового океану та їх
використання.
13.1. Вилучення солей та інших
цінних елементів з
морської
води.
13.2. Розробка морських
розсипних родовищ.
13.3. Розробка корисних копалин у
зоні шельфу.
13.4. Глибоководний видобуток
корисних копалин
з
морського дна в регіоні
дослідження.
Тема 13. Аналіз використання

Лекція

Хільчевський В.К.,
Дубняк С.С. Основи
океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
154-165 с.
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Практич Атласи океанів.
на

Лекція

Лекція

мінеральних ресурсів для
господарської діяльності та
природоохоронні проблеми, що
при цьому виникають в регіоні
дослідження.
Чотирна Тема 14. Біологічні ресурси
дцятий океанів і морів.
тиждень 14.1. Біологічні процеси у
Світовому океані.
14.2. Походження та еволюція
життя в межах Світового
океану.
14.3. Біологічна продуктивність і
використання
біологічних
ресурсів Світового океану.
14.4. Шкідлива дія морських
організмів
Тема 14. Аналіз використання
біотичних ресурсів для
господарської діяльності та
природоохоронні проблеми, що
при цьому виникають в регіоні
дослідження.
П’ятнад Тема 15. Моніторинг забруднення
цятий
вод океанів і морів та їх охорона.
тиждень 15.1. Поняття про забруднення та
основні
забруднювальні
речовини в океані.
15.2. Екологічні наслідки
забруднення морського
Середовища.
15.3. Моніторинг морського
середовища.
15.4. Оцінка якості гідрохімічних
спостережень в океані.
15.5. Технічні засоби захисту
морського середовища від
забруднення.
15.6. Міжнародне співробітництво
в галузі охорони
Світового
океану.
15.7. Міжнародно-правовий режим
використання
морського
середовища.
Тема 15. Аналіз систем
моніторингу стану океанів,
природоохоронної діяльності та
міжнародного співробітництва в
регіоні дослідження.
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Лекція

1. Хільчевський
В.К., Дубняк С.С.
Основи океанології
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
203-231 с
2. В.П. Михайленко.
Міжнародні
екологічні угоди.Київ, 2020. -284 с.

Практич Атласи океанів.
на

Шістнад Тема 16. Гідрогеологічна
цятий
характеристика морів в регіоні
тиждень дослідження.

Лекція

Хільчевський В.К.,
2
Протяг
Дубняк С.С. Основи
ом
океанології
тижня
[Електронний
ресурс] : підручник.
- 2-ге вид., доп. і
перероб. - Київ :
ВПЦ "Київський
унiверситет", 2008. –
232-241 с
16. Семінар по курсу практичних
Практич PowerPoint 2
Протяг
робіт.
на
презентації.ом
Доповіді
тижня
іспит в кінці семестру/року
Підсумковий
письмовий
контроль, форма
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з хімії, геології,
Пререквізити
загальної гідрології, метеорології і кліматології, екології дисциплін,
достатніх для сприйняття категоріального апарату океанології
розуміння джерел _поступлення інформації.______________
Навчальні методи та Презентація, лекції, дискусія, тьютор.
техніки, які будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу може не потребувати використання програмного
забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
(окремо для кожного за наступним співідношенням:
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна
виду навчальної
кількість балів_30. Кожна практична робота оцінюється 2 балами.
діяльності)
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів -20. Представлення і захист презентації по практичних
роботах: 10 балів за презентацію і 10 балів за доповідь –дискусію.
• іспит: 50% семестрової оцінки. Письмовий екзамен з 5-ти питань з
яких кожне оцінюється в 10 балів. Максимальна кількість балів_50___
Підсумкова максимальна кількість балів_100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність:
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої
академічної
недоброчесності.
Виявлення
ознак
академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання.
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких
немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання екзамену.

1 Історія розвитку знань про океан і моря.
2.Предмет дослідження океанології, її завдання.
3.Єдність Світового океану та його поділ. Обгрунтування теорії.
4. Рельєф дна Світового океану.
5. Донні відклади і грунти, їх типи і генезис.
6.Аналіз основних гіпотез походження Світового океану.
7. Формування рельєфу дна Світового океану.
8. Утворення і розвиток водної і сольової маси Світового океану.
9. Оптичні властивості морської води.
10. Поняття про хімічний склад і солоність морської води.
11. Баланс солей Світового океану. Горизонтальний і вертикальний
розподіли солоності.
12. Гази у морській воді.
13. Теплові властивості морської води та причини зміни її
температури. Тепловий баланс океану.
14. Горизонтальний та вертикальний розподіли
температури води.
Часові зміни температури води.
15. Теплова взаємодія океанів і материків. Практичне значення вивчення
температури води
океанів і морів.
16. Основні поняття. Залежність густини від температури
і
солоності.
17. Горизонтальний і вертикальний розподіли густини. Перемішування
вод та стійкість шарів морської води.
18. Водні маси. Практичне значення даних про густину води
19. Водний баланс Світового океану.
20. Поверхня рівня океану. Гідрометеорологічні фактори коливання
рівня.
21. Стоячі хвилі, сейші. Середній рівень моря.
22. Статистична обробка спостережень за рівнями та їх значення.
23, Хвилювання моря. Морські хвилі та їх елементи.

Опитування

24. Уявлення про теорію трохоїдальних хвиль та сучасну еорію
хвилювання. Деформація хвиль на мілководді та їх вплив на берег.
25. Практичне значення вивчення морського вітрового хвилювання.
Внутрішні і корабельні хвилі Цунамі.
26. Основні типи течій і причини їх утворення. Густинні, вітрові та
згінно-нагінні течії. Стокові, бароградієнтні, припливно-відпливні
та глибинні течії.
27. Вплив на течії рельєфу дна і обриси берегів.
28. Загальна циркуляція вод Світового океану.
29. Припливи. Основні поняття і терміни. Статична теорія припливів.
Динамічна теорія та гармонічний аналіз припливів.
30. Класифікація припливів, їх поширення у Світовому океані та
практичне значення.
31. Утворення, розвиток та класифікації морського льоду. Танення
морського льоду. Структура і основні властивості морського льоду.
32. Деформація та дрейф льоду. Поширення льоду у Світовому океані.
33. Основні поняття і типізація морських берегів. Абразійні береги.
Акумулятивні береги.
34. Вплив гідрометеорологічних факторів та живих
організмів на
формування берегів.
35. Захист берегів, морських каналів і портів від розмиву та занесення.
36. Основні поняття. Типізація гирлових областей річок. Особливості
гідрологічного режиму річкових дельт.
37. Формування дельт річок. Особливості гідрологічного режиму
гирлового узмор’я. Поширення припливних та згінно-нагінних хвиль у
гирлах річок.
38. Мінеральні ресурси Світового океану та їх використання.
Вилучення солей та інших цінних елементів з морської води.
39. Розробка морських розсипних родовищ.
40. Розробка корисних копалин у зоні шельфу. Глибоководний
видобуток корисних копалин з морського дна в регіоні дослідження..
41. Біологічні процеси у Світовому океані.
42. Походження та еволюція життя в межах Світового океану.
43. Біологічна продуктивність і використання біологічних ресурсів
Світового океану. Шкідлива дія морських організмів.
45. Поняття про забруднення та основні забруднювальні речовини в
океані.
46. Екологічні наслідки забруднення морського середовища.
47. Моніторинг морського середовища. Оцінка якості гідрохімічних
спостережень в океані.
48. Технічні засоби захисту морського середовища від забруднення.
49. Міжнародне співробітництво в галузі охорони Світового океану.
Міжнародно-правовий режим використання морського середовища.
50. Гідрогеологічна характеристика морів в регіоні дослідження.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.
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