
ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 1   

 

Розділ 1. Склад і будова Землі і земної кори 

Тема 1.1   Земля в світовому просторі  

Вид заняття:  лекція 

Мета: визначити роль геології у системі екологічних знань, 

систематизувати знання про Землю та її місце у світовому 

просторі 

Дидактична:   сформулювати уявлення про геологію як науку, визначити 

об’єкт, предмет дослідження, мету та методи геології; 

усвідомити основні відомості про Землю, її форму та 

розміри, місце в світовому просторі, гіпотези походження, 

орбітальне та осьове обертання 

Виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

отримувати нові знання самостійно 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

3. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Геологія як наука  

2. Методи геології 

3. Об’єкти космічного простору, місце Землі 

4. «Гарячі» і «холодні» гіпотези виникнення Сонячної системи 

5. Характеристика Землі як планети (форма та фізичні характеристики) 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи 

Фізичні властивості Землі: гравітаційне поле, температурний режим, 

щільність та тиск, магнітні властивості Землі 

[1], c.12-21 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 2   

 

Тема 1.1  Поняття про геосфери, їх склад. Внутрішня будова Землі 

Вид заняття:  лекція 

Мета: усвідомити значення, роль зовнішніх геосфер Землі; 

охарактеризувати та вивчити будову внутрішніх оболонок. 

Дидактична:   дати визначення та характеристику ядру, мантії та земній 

корі, проаналізувати особливості їх складу; сформулювати 

поняття, уявлення про границю Мохоровичича, Конрада, 

шар Голіцина та астеносферу; вивчити середній хімічний 

склад Землі  

Виховна: досягти усвідомлення про зовнішні та внутрішні геосфери 

Землі 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, технічні засоби навчання, 

презентація 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

3. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Оболонкова будова Землі  

2. Ядро 

3. Мантія 

4. Земна кора, її типи 

5. Середній хімічний склад Землі 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Склад та властивості зовнішніх геосфер Землі: атмосфера, гідросфера, 

біосфера, їх загальна характеристика та екологічні властивості 

[2], c.26,40,203 

 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 3   

 

Тема 1.2   Склад та будова земної кори. Хімічний та мінеральний  

   склад земної кори 

Вид заняття:  лекція 

Мета: засвоїти особливості хімічного та мінерального складу 

земної кори 

Дидактична:   вивчити та засвоїти загальні відомості про мінерали, форми 

їх знаходження в природі, хімічний склад  земної кори 

Виховна: досягти усвідомлення про мінерали, форми їх знаходження 

в природі, хімічний склад  земної кори  

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, технічні засоби навчання, 

презентація 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

3. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Хімічний склад земної кори  

2. Мінерали, загальна характеристика 

3. Будова мінералів 

4. Особливості кристалічної будови мінералів 

5. Ізоморфізм та поліморфізм 

6. Аморфні мінерали 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Фізичні властивості мінералів: колір, колір риски, блиск, спайність, 

прозорість, злам, твердість, шкала Мооса, щільність, магнітність  

[2], c.221-223 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 4   

 

Тема 1.2  Головні породоутворюючі мінерали: самородні елементи,  

сульфіди, оксиди та гідроксиди, галогенні з’єднання, 

карбонати 

Вид заняття:  лекція 

Мета: усвідомити та засвоїти особливості головних 

породоутворюючих мінералів: самородних елементів,  

сульфідів, оксидів та гідроксидів, галогенних з’єднань, 

карбонатів 

Дидактична:   вивчити та засвоїти загальні відомості про мінерали, 

вивчити класифікацію мінералів за хімічним складом та 

кристалічною структурою, надати характеристику 

основних класів 

Виховна: досягти усвідомлення про мінерали, особливості головних 

породоутворюючих мінералів: самородні елементів,  

сульфідів, оксидів та гідроксидів, галогенних з’єднань, 

карбонатів 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, технічні засоби навчання, 

презентація, визначник мінералів 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Класифікація мінералів за хімічних складом  

2. Самородні мінерали 

3. Сульфіди 

4. Галогеніди (галогенні з’єднання) 

5. Оксиди та гідроксиди 

6. Карбонати 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Головні породоутворюючі мінерали: сульфати, фосфати та силікати: 

класифікація мінералів за хімічним складом та кристалічною структурою, 

характеристика основних класів  

[1], c.239-245 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 5   

 

Тема 1.2  Гірські породи.  

Характеристика магматичних гірських порід  

Вид заняття:  лекція 

Мета: вивчити гірські породи та надати детальну характеристику 

магматичних гірським породам 

Дидактична:   вивчити та засвоїти основні гірські породи: моно- та 

полімінеральні; систематизувати та характеристизувати 

магматичні породи, вивчити морфологію ефузивних та 

інтрузивних порід  

Виховна: досягти усвідомлення про гірські породи, зокрема, 

магматичного походження 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, технічні засоби навчання, 

презентація, визначник мінералів 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Загальна характеристика гірських порід  

2. Магматичні гірські породи 

3. Кислі, середні, основні та ультра основні магматичні породи, приклади 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Метаморфічні  та осадові гірські породи: характеристика метаморфічних 

гірських порід, пара- та ортопороди, характеристика осадових гірських 

порід, теригенні, хемогенні та органогенні породи  

[1], c.283-285 

[1], c.272-279 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 6   

 

Тема 1.3   Геологічне літочислення 

Методи відносної та абсолютної геохронології  

Вид заняття:  лекція 

Мета: сформувати уявлення про геологічне літочислення та 

вивчити методи відносної та абсолютної геохронології 

Дидактична:   вивчити та засвоїти  поняття про геохронологію, відносна 

геохронологія та її методи; абсолютна геохронологія та її 

методи  

Виховна: досягти усвідомлення про геологічне літочислення 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Загальна характеристика та значення геологічного літочислення 

2. Методи відносної геохронології 

3. Методи абсолютної геохронології 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Геохронологічна шкала: геохронологічні підрозділи, геохронологічна 

стратиграфічна шкала, її будова та значення  

[2], c.35-37 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 7  

 

Тема   Склад і будова Землі і земної кори 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу І «Склад і будова Землі і земної кори» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу І 

«Склад і будова Землі і земної кори» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал, тестові завдання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, виконання тестових завдань, 

обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей студентів 

тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Геологія як наука: об’єкт, предмет, задачі, методи  

2. Земля в світовому просторі.  

3. Фізичні властивості Землі.  

4. Поняття про геосфери, їх склад.  

5. Внутрішня будова Землі.  

6. Склад та властивості зовнішніх геосфер Землі 

7. Хімічний та мінеральний склад земної кори.  

8. Фізичні властивості мінералів.  

9. Головні породоутворюючі мінерали 

10. Гірські породи.  

11. Характеристика магматичних гірських порід.  

12. Метаморфічні гірські породи.  

13. Осадові гірські породи.  

14. Геологічне літочислення та геохронологічна шкала 

15. Методи відносної та абсолютної геохронології.  

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи 

Доопрацювання питань тем розділу І «Склад і будова Землі і земної кори» 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 8   

Розділ 2 Геологічні процеси 

Тема 2.1   Ендогенні процеси. Тектонічні рухи: повільні та швидкі  

Вид заняття:  лекція 

Мета: дати визначення та характеристику геологічним процесам, 

зокрема, ендогенним; сформувати детальне уявлення про 

тектонічні рухи 

Дидактична:   вивчити та засвоїти  поняття про ендогенні процеси, 

визначити їх природу та значення, охарактеризувати види 

тектонічних рухів, тектонічну структуру, види деформацій, 

складчастість та її форми 

Виховна: досягти усвідомлення про ендогенні процеси, зокрема, 

тектонічні рухи 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Характеристика ендогенних геологічних процесів 

2. Загальна характеристика тектонічних рухів 

3. Повільні тектонічні рухи та методи їх вивчення 

4. Швидкі тектонічні рухи та дислокації 

5. Плікативні дислокації 

6. Диз’юктивні дислокації 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Тектонічні гіпотези: гіпотези фіксизму та тектоніки літосферних пліт  

[4], с. 71-75 

Сейсмічні явища та землетруси: механізм виникнення та інтенсивність 

землетрусів, їх географічне поширення  

[1], с. 347-354 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 9   

 

Тема 2.1  Інтрузивний магматизм 

Вид заняття:  лекція 

Мета: дати визначення та характеристику, сформувати детальне 

уявлення про види магматизму, зокрема, інтрузивного. 

Дидактична:   вивчити та засвоїти  поняття про ендогенні геологічні 

процеси, інтрузивний та ефузивний магматизм, процеси 

диференціації магми  

Виховна: досягти усвідомлення про інтрузивний магматизм 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Характеристика і види магматизму 

2. Процеси диференціації магми 

3. Типи інтрузивних тіл  

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Типи інтрузивних тіл: абісальні інтрузиви та гіпабісальні інтрузиви 

(дискордантні та конкордатні)  

[4], с. 85-87 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 10   

 

Тема 2.1  Ефузивний магматизм 

Вид заняття:  лекція 

Мета: дати визначення та характеристику, сформувати детальне 

уявлення про ефузивний магматизм 

Дидактична:   вивчити та засвоїти  поняття про ендогенні геологічні 

процеси, ефузивний магматизм, вулканізм, процеси та типи 

вулканічних вивержень 

Виховна: досягти усвідомлення про ефузивний магматизм 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Ефузивний магматизм та його стадії 

2. Продукти вулканічних вивержень 

3. Типи вулканічних вивержень 

4. Поствулканічна стадія 

5. Географічне поширення діючих вулканів 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Метаморфізм: локальний та регіональний: фації, форми та типи 

метаморфізму, чинники та наслідки метаморфізму  

[1], с. 309-314 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 11   

 

Тема 2.2  Екзогенні процеси. Механічне та хімічне вивітрювання 

Вид заняття:  лекція 

Мета: дати визначення та характеристику екзогенним процесам, 

сформувати детальне уявлення про вивітрювання 

Дидактична:   вивчити та засвоїти  поняття про екзогенні геологічні 

процеси, детально охарактеризувати вивітрювання, сутність 

фізичного та хімічного вивітрювання, розчинення, гідроліз, 

окислення та гідратація, карбонатизація, відновлення 

Виховна: досягти усвідомлення про вивітрювання 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Генетичні типи та фації відкладень 

2. Вивітрювання та його загальна характеристика, гіпергенез 

3. Фізичне вивітрювання 

4. Механічне вивітрювання 

5. Хімічне вивітрювання 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Кори вивітрювання: склад, границі, профіль кори вивітрювання, схема 

утворення кор вивітрювання  

[1], с. 367-369 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 12   

 

Тема 2.2  Органічне вивітрювання 

Вид заняття:  лекція 

Мета: дати визначення та характеристику екзогенним процесам, 

сформувати детальне уявлення про вивітрювання 

Дидактична:   вивчити та засвоїти  поняття про ґрунтоутворення, чинники 

органічного вивітрювання  

Виховна: досягти усвідомлення про вивітрювання 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Сутність органічного вивітрювання 

2. Ґрунтоутворення  

3. Гуміфікація 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Генетичні типи та фації відкладень: осадконакопичення та їх генетичні 

типи, фації та їх утворення  

[1], с. 20-23 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 13  

 

Тема   Геологічні процеси 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу ІІ «Геологічні процеси» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

ІІ «Геологічні процеси» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал, тестові завдання 

Література: 1. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

2. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: 

Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. 

Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, виконання тестових завдань, 

обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей студентів 

тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Ендогенні та екзогенні геологічні процеси 

2. Магматизм.  

3. Метаморфізм.  

4. Тектонічні рухи.  

5. Сейсмічні явища.  

6. Механічне, хімічне та органічне вивітрювання.  

7. Кори вивітрювання.  

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи 

Доопрацювання питань тем розділу ІІ «Геологічні процеси» 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 14   

Розділ 3 Основи геоморфології 

Тема 3.1  Загальні закономірності розвитку рельєфу  

та формування континентальних відкладів 

Вид заняття:  лекція 

Мета: дати визначення геоморфології та виявити її значення, 

сформувати уявлення про рельєф та процеси 

рельєфоутворення 

Дидактична:   усвідомити значення та роль геоморфології, вивчити та 

засвоїти  поняття про морфологію, генезис, вік та динаміку 

рельєфу, надати класифікацію геоморфологічних процесів 

та рельєфу 

Виховна: викликати зацікавленість рельєфоутворювальними 

процесами та геоморфологією, досягти усвідомлення про 

процеси розвитку рельєфу  

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 3. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Основні положення геоморфології 

2. Характеристика та властивості рельєфу  

3. Загальні закономірності розвитку рельєфу 

4. Чинники рельєфоутворення 

5. Рельєфоутворювальні процеси 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Чинники процесу рельєфоутворення: чинники процесу рельєфоутворення, 

джерела енергії ендо- та екзогенних процесів, класифікація 

геоморфологічних процесів  

[2], c. 34-38 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 15   

 

Тема 3.2  Форми рельєфу та відклади ендогенних процесів 

Вплив магматизму на генезис і зміни нерівностей земної 

поверхні  

Вид заняття:  лекція 

Мета: сформувати уявлення та визначити роль ендогенних 

геологічних процесів у формуванні рельєфу 

Дидактична:   систематизувати знання про геосинклінальний процес та 

його рельєфоутворювальне значення, рифтогенний процес, 

роль вулканічних процесів у формуванні рельєфу 

Виховна: викликати зацікавленість рельєфоутворювальними 

процесами та геоморфологією, досягти усвідомлення про 

процеси розвитку рельєфу  

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 3. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Закономірності формування планетарних форм рельєфу 

2. Геосинклінальний процес та його рельєфоутворювальне значення 

3. Рельєфоутворювальне значення рифтогенного процесу 

4. Рельєф материкових платформ 

5. Рельєф орогенних поясів материкових виступів 

6. Рельєф підводних окраїн материків 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Рельєф океанічних ділянок як планетарна форма рельєфу:  зони океанічного 

рельєфу, шельф, схил шельфу, ложа та океанічні жолоба  

[2], 86-110 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

 План заняття № 16   

 

Тема 3.3  Форми рельєфу та відклади екзогенних процесів 

Вивітрювання і формування рельєфу.  

Флювіальні процеси і створені ними форми рельєфу  

Вид заняття:  лекція 

Мета: сформувати уявлення та визначити роль екзогенних 

геологічних процесів у формуванні рельєфу, зокрема, 

флювіальних процесів та створеним ними формам рельєфу 

Дидактична:   систематизувати знання про морфоскульптуру, створену 

процесами вивітрювання, флювіальні процеси і створені 

ними форми рельєфу, ерозійні та акумулятивні форми 

рельєфу, ерозія глибинна та бічна, будова річної долини  

Виховна: досягти усвідомлення про рельєфоутворювальну роль 

вивітрювання та флювіальні процеси 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 3. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Екзогенні процеси та вивітрювання 

2. Робота річок та поверхневих вод 

3. Флювіальні процеси 

4. Форми рельєфу флювіальних процесів 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Кріогенні  та гляціальні процеси і відповідні їм форми земної процеси і 

зумовлені ними форми рельєфу:  геокріозона, багаторічна мерзлота, 

локальне танення, процеси морозобійного трещиноутворення,  льодовик, 

стадії його утворення та розвитку, гляціальні процеси і відповідні форми 

рельєфу земної поверхні 

[2], c. 261-283 

[2],c. 224-261 

Карст і карстова морфоскульптура: карст і карстова морфоскульптура, 

умови виникнення, механізм процесу, похідні природні явища карстового 

процесу 

[2], c. 305-329 

Аридні процеси і еолова морфоскульптура:   аридні процеси і еолова 

морфоскульптура, умови розвитку еолових процесів дефляція і акумуляція 

[2], c. 283-305 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

 План заняття № 17  

 

Тема 3.3  Схилові та берегові процеси і форми рельєфу  

Вид заняття:  лекція 

Мета: сформувати уявлення та визначити роль екзогенних 

геологічних процесів у формуванні рельєфу, зокрема, 

схилових та берегових процесів і створеним ними формам 

рельєфу 

Дидактична:   систематизувати знання про класифікацію та механізм 

схилових процесів, умови розвитку абразійних та 

акумулятивних процесів на узбережжях морів і великих 

озер  

Виховна: досягти усвідомлення про рельєфоутворювальну роль 

схилових та берегових процесів 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 3. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Поняття «схил». Класифікація схилів 

2. Схилові процеси та рельєф схилів 

3. Обвальні схили 

4. Осипні схили 

5. Лавинні схили 

6. Зсувні схили 

7. Схили осідання 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Екзогенні процеси на дні океанів і утворювані ними морфоскульптури: 

гравітаційні підводні процеси, схили, зсуви, кріп, гідрогенні та біогенні 

екзогенні процеси на дні  

[3], c. 382-394 

 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

 План заняття № 18  

 

Тема 3.4  Геоморфологічні ландшафти гірських та рівнинних країн 

Вид заняття:  лекція 

Мета: сформувати уявлення про геоморфологічні ландшафти 

гірських та рівнинних країн 

Дидактична:   систематизувати знання про денудацію та акумуляцію, їх 

суть і значення у розвитку рельєфу: взаємозв’язки 

морфоструктур та морфо скульптур у часі і просторі, 

висхідний та низхідний розвиток рельєфу, його ритмічність 

Виховна: досягти усвідомлення про рельєфоутворювальну роль 

денудації та акумуляції 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 3. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Поняття про геоморфологічні ландшафти 

2. Акумуляція 

3. Денудаційні процеси 

4. Руйнівна робота вітру 

5. Діяльність поверхневих текучих вод  

6. Денудаційна діяльність моря 

7. Денудаційна діяльність підземних вод 

8. Абразивні процеси 

9. Денудаційні льодовикові процеси 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Антропогенний рельєф та його утворення . Загальні поняття про масштаби 

господарської діяльності людини та вплив її на рельєф:  зміни рельєфу, 

зумовлені господарської діяльністю людини, та їх морфологічний прояв, 

загальні поняття про масштаби господарської діяльності людини та вплив 

її на рельєф  

[3], c. 445-456 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 19  

 

Тема 3.5  Методи геоморфологічних досліджень 

Вид заняття:  лекція 

Мета: сформувати уявлення про методи геоморфологічних 

досліджень 

Дидактична:   систематизувати знання про етапи і види геоморфологічних 

досліджень, методи польових геоморфологічних 

досліджень, вивчити роль методів в екологічних 

дослідженнях 

Виховна: досягти усвідомлення про рельєфоутворювальну роль 

денудації та акумуляції 

Методи:  пояснювально-ілюстративний метод та інформаційно-

рецептивний  

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал/презентація, технічні засоби навчання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 
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ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1. Структура геоморфологічних досліджень 

2. Методи польових геоморфологічних досліджень 

3. Геоморфологічні карти 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи: 

Методика великомасштабного геоморфологічного картографування: 

геоморфологічні карти, техніка їх складання, проведення морфометричних 

вимірювання, побудова легенди  

[3], c. 464-468 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

План заняття № 20  

 

Тема   Основи геоморфології 

Вид заняття:  семінарське заняття  

Мета: завершити вивчення та перевірити рівень засвоєння знань з 

тем розділу ІІІ «Основи геоморфології» 

Дидактична:   узагальнити, закріпити та перевірити знання з  тем розділу 

ІІІ «Основи геоморфології» 

Виховна: сприяти формуванню професійної грамотності та 

удосконаленню пізнавального процесу, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення 

Методи:  частково-пошуковий та дискусійний 

Дидактичні засоби навчання: конспект лекцій, ілюстративний та графічний 

матеріал, тестові завдання 

Література: 1. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та 

геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

 2. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: 

Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 

2005. – 495 с. 

 3. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса 

географического факультета специальности Н. 05. 01. 00 – 

«География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

  



ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

Структура заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (відповіді на проблемні питання, виконання тестових завдань, 

обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей студентів 

тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1. Основні методологічні положення геоморфології 

2. Класифікація геоморфологічних процесів та рельєфу.  

3. Чинники процесу рельєфоутворення 

4. Будова земної кори  та її вплив на формування планетарних форм рельєфу.  

5. Тектонічні рухи, їх опосередкована та безпосередня роль у рельєфоутворенні.  

6. Геологічна будова та вплив її на перебіг рельєфоутворювальних процесів і 

формування рельєфу.  

7. Вплив магматизму на генезис і зміни нерівностей земної поверхні 

8. Вивітрювання і формування рельєфу.  

9. Аридні процеси і еолова морфоскульптура.  

10. Карст і карстова морфоскульптура.  

11. Схилові та берегові процеси і форми рельєфу 

12. Денудація та акумуляція, їх суть і значення у розвитку рельєфу.  

13. Рельєф океанічних ділянок.  

14. Антропогенний рельєф та його утворення.  

15. Методи геоморфологічних досліджень 

7. Заключне слово викладача 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи 

Підготовка до диференційного заліку 

Викладач   _________ О. А. Сагдєєва  


