ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ
1. В яку артезіанську область входить Волино-Подільський АБ?
2. До якої геологічній структурі приурочений Дніпровсько-Донецький АБ?
3. У яких відносинах комплексах Дніпровсько-Донецького АБ відзначена максимальна
температура підземних вод?
4. Де можна зустріти прісні води в районах, в межах яких верхній гідрогеологічний поверх
повністю проморожена?
5. Яка максимальна товщина осадового чохла з геофізичних даними в Прикаспійському
АБ?
6. Назвіть вік, літологічний склад і товщину регіонального водоупора, що відокремлює
верхній гідрогеологічний поверх від нижнього на більшій частині Західно-Сибірської АТ.
7. Що виступає як основний механізм розвантаження грунтових вод в умовах арідного
клімату?
8. Назвіть водоносні комплекси, пов'язані в Харкові до нижнього гідрогеологічному
поверху.
9. Які водоносні комплекси використовуються для водопостачання в східній частині
Волино-Подільського АБ?
10. Де розташовуються регіональні області розвантаження водоносних горизонтів в
Причорноморському АБ?
11. Який регіональний водоупорами в центральній частині Дніпровсько-Донецького АБ
перекриває палеозойські водоносні комплекси?
12. Який водоносний горизонт дренується більшістю джерел в долинах харківських річок?
13. Де можна зустріти прісні води в районах, в межах яких верхній гідрогеологічний
поверх повністю проморожена?
14. Яка максимальна товщина осадового чохла з геофізичних даними в Прикаспійському
АБ?
15. Що виступає як основний механізм розвантаження грунтових вод в умовах арідного
клімату?
16. До якого гідрогеологічному поверху відносяться водоносні горизонти осадового чохла
в Українській СО?
17. Назвіть водоносні комплекси, розвинені в межах Відкритого Донбасу.
18. Яка товщина верхнього гідрогеологічного поверху у внутрішній зоні Прикарпатського
АБ? З чим пов'язані такі її значення?
19. Що таке «гідровулканізм»?
20. Який водоносний комплекс займає основну частину розрізу Куринского АБ?
21. У яких системах відомі прісноводні водоносні горизонти в Західно-Європейській АТ?
22. Назвіть водоносні горизонти в осадовому чохлі Української СО.
23. Які гідрогеологічні структури розвинені в північно-західному Донбасі?
24. Яка глибина розвитку зони прісних вод в міжгірських артезіанських басейнах
Байкальського типу?
25. Назвіть фактори, що сприяють глибокому проникненню інфільтрогенних вод на
північно-східному схилі Ріонськую АБ?
26. Який водоносний горизонт Паризького АБ є аналогом секоман-нижнемелового
водоносного горизонту Дніпровсько-Донецького АБ?

