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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

0401 Природничі науки, 

10 Природничі науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Напрям підготовки  

040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища  

та збалансоване 

природокористування,  

101 Екологія  
(шифр і назва) 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

5.04010602 Прикладна 

екологія, 

101 Екологія 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  108 

4-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 2,75 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

40 год. - год. 

Практичні, семінарські 

24 год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

44 год. - год. 

Індивідуальні завдання:  

- год. 

Вид контролю:  

залік - 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 59,3:40,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  

сформувати уявлення про особливості геологічного середовища Землі, 

закономірності його розвитку, динамічність та стійкість по відношенню до 

антропогенного впливу. Дисципліна «Геологія з основами геоморфології» 

представляє собою базову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про 

особливості генезису, еволюції та сучасного стану геологічного середовища в 

межах якого існують окремі організми та популяції. 

 

Завдання: 

 оволодіти знаннями про внутрішню будову Землі та геологічні процеси; 

 вивчити різноманіття та значення екзогенних процесів в розвитку земної 

кори; 

 вивчення сучасних поглядів на напрямки розвитку Землі як планети. 

 створення теоретичної бази, завдяки якій можливе попередження 

негативних наслідків небезпечних геологічних процесів; 

 становити закономірності геологічних процесів у часі та просторі. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:   

 особливості генезису та закономірності розвитку планети Земля; 

 внутрішню будову Землі та ендогенні процеси розвитку; 

 екзогенні процеси розвитку земної кори; 

 форми рельєфу земної кори та їх різноманіття. 

вміти:  

 надати характеристику внутрішній будові Землі та процесом ендогенного 

та екзогенного розвитку; 

 проаналізувати залежність поширення форм рельєфу від ендогенних та 

екзогенних факторів розвитку; 

 визначати фізичні властивостей мінералів; 

 визначати структурних та текстурних особливостей гірських порід. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1.  Склад і будова Землі і земної кори 

1.1 Земля в світовому просторі  

1.2 Склад та будова земної кори 

1.3 Геологічне літочислення 

Розділ 2. Геологічні процеси 

2.1 Ендогенні процеси 

2.2 Екзогенні процеси  

Розділ 3. Основи геоморфології 

3.1 Загальні закономірності розвитку рельєфу та формування 

континентальних відкладів  

3.2 Форми рельєфу та відклади ендогенних процесів 

3.3 Форми рельєфу та відклади екзогенних процесів 

3.4 Геоморфологічні ландшафти гірських та рівнинних країн 

3.5 Методи геоморфологічних досліджень 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва розділів і тем Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторні  Самост. 

робота Лекції Практичні  Семінар  

Розділ 1.  Склад і будова Землі 

і земної кори 

2   2  

1.1 Земля в світовому просторі  10 4 2  4 

1.2 Склад та будова земної кори 20 6 6  8 

1.3 Геологічне літочислення 6 2 2  2 

Всього за розділом 38 12 10 2 14 

Розділ 2. Геологічні процеси 2   2  

2.1 Ендогенні процеси 20 10 2  8 

2.2 Екзогенні процеси  12 4 2  6 

Всього за розділом 34 14 4 2 14 

Розділ 3. Основи 

геоморфології 

2   2  

3.1 Загальні закономірності 

розвитку рельєфу та 

формування континентальних 

відкладів  

4 2   2 

3.2 Форми рельєфу та відклади 

ендогенних процесів 

4 2   2 

3.3 Форми рельєфу та відклади 

екзогенних процесів 

16 6 2  8 

3.4 Геоморфологічні ландшафти 

гірських та рівнинних країн 

4 2   2 

3.5 Методи геоморфологічних 

досліджень 

6 2 2  2 

Всього за розділом 36 14 4 2 16 

Всього за дисципліною 108 40 18 6 44 
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5. Теми семінарських занять 

 

Основне завдання семінарських занять - поглибити і закріпити знання, 

одержані студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи над навчальною і 

науковою літературою, прищепити їм навички пошуку, узагальнення, критичного 

аналізу навчального матеріалу, уміння висувати і захищати свої погляди з питань, 

що розглядаються. 

Семінар має узагальнюючу роль для кожного змістовного розділу та 

дозволяє визначити рівень підготовки студентів з обговорених та зазначених тем: 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Склад і будова Землі і земної кори 2 

2 Геологічні процеси 2 

3 Основи геоморфології 2 

 Разом  6 

 

6. Теми практичних занять 

 

                          

7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу вивчення 

дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента складається з таких видів роботи: 

– підготовка до аудиторних занять; 

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Складання схематичного розрізу Землі та земної кори. 2 

2 Фізичні властивості мінералів 2 

3 Класифікація мінералів за хімічними властивостями 2 

4 Класифікація гірських порід 2 

5 Дослідження геохронологічної шкали 2 

6 Дослідження тектонічної будови і корисних копалин 

України 

2 

7 Побудова геологічного розрізу 2 

8 Рельєф як результат взаємодії ендогенних та екзогенних 

факторів 

2 

9 Дослідження еколого-геологічних карт 2 

 Разом  18 
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– підготовка до усіх видів контролю. 

При складанні плану самостійної роботи студента виходили із загального 

обсягу годин, відведених на самостійне опрацювання, видів самостійної роботи, 

загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих норм 

навчального навантаження. 

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізичні властивості Землі 2 

2 Склад та властивості зовнішніх геосфер Землі 2 

3 Типи земної кори за мінеральним складом 2 

4 Фізичні властивості мінералів 2 

5 Головні породоутворюючі мінерали: сульфати, фосфати та 

силікати 

2 

6 Метаморфічні  та осадові гірські породи  2 

7 Геохронологічна шкала 2 

8 Тектонічні гіпотези 2 

9 Інтрузивний магматизм 2 

10 Типи інтрузивних тіл (гіпабісальні інтрузиви) 2 

11 Метаморфізм:  чинники та наслідки метаморфізму 2 

12 Вивітрювання: сутність та роль в геологічних процесах 2 

13 Кори вивітрювання 2 

14 Генетичні типи та фації відкладень 2 

15 Чинники процесу рельєфоутворення 2 

17 Рельєф океанічних ділянок як планетарна форма рельєфу 2 

18 Кріогенні  та гляціальні процеси і відповідні їм форми земної 

процеси і зумовлені ними форми рельєфу 

4 

19 Аридні процеси і еолова морфоскульптура 2 

20 Екзогенні процеси на дні океанів і утворювані ними 

морфоскульптури 

2 

21 Антропогенний рельєф та його утворення . 2 

22 Методика великомасштабного геоморфологічного 

картографування 

2 

 Разом  44 
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8. Індивідуальні завдання 

Розробка теми за індивідуальнім завданням у вигляді доповіді з 

презентацією за темами: 

1. Породоутворюючі мінерали (характеристика, представники, будова, 

властивості, особливості): 

- самородні елементи,  

- сульфіди,  

- оксиди та гідроксиди,  

- галогенні з’єднання,  

- карбонати,  

- сульфати,  

- фосфати,  

- силікати 

2. Гірські породи (характеристика, представники, будова, властивості, 

особливості): 

- магматичні, 

- метаморфічні,  

- осадові. 

3. Форми рельєфу та відклади екзогенних процесів: 

- флювіальні, 

- гляціальні, 

- аридні, 

- кріогенні 

- схилові та берегові 

- карстові 

 

9. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальне завдання                                                                       

 

10. Методи контролю 

Поточне опитування, семінарські заняття, залік                                                                       

 

11.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 

До складання заліку допускаються студенти, які відвідали або опрацювали 

семінарські та практичні заняття, проявивши середній рівень знань (від 3 до 5 за 

п’ятибальною системою оцінювання). 

Оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю – 

диференційного заліку –  здійснюється за п’ятибальною системою. 

Кожен студент повинен відповісти на три основних питання в усній формі (з 

переліку питань, що наведено нижче) та додаткових для розуміння рівню знань 

студента. 
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Знання студентів оцінюються за такими критеріями: 

“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на додаткові 

запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно; 

“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на додаткові 

запитання будуть не повними; студент не відповів на одне питання, проте інші 

два розкрито. 

“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зовсім 

витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях; студент відповів повністю на 

одне питання. 

        “незадовільно”  — студент не відповів на жодне питання, або помилки у 

відповідях свідчать про неосвідченість в питаннях.  

 Якщо диференційний залік передбачає тестування за розділами курсу, то 

розподіл накопичених балів у відсотковому відношенні складає оцінку: 

 

 

 

Відсоток 

правильних 

відповідей 

тесту 

Рівень знань  Оцінка 

за 12-

бальною 

шкалою 

Оцінка за 5-

бальною 

шкалою 

Залік  

> 90 Високий  10 5 
Відмінно 

Зараховано 

81-89 Достатній  9  

4 

Дуже добре  

76-80 8 
Добре 

71-75 7 

66-70 Середній  6  

3 
Задовільно 

61-65 5 

51-60 4 Достатньо  

< 50 Початковий/недостатній 1-3 2 Незадовільно  Незараховано  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ 

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.  
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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.  

16. Ендогенні та екзогенні геологічні процеси 

17. Магматизм. Метаморфізм. Тектонічні рухи. Сейсмічні явища.  

18. Механічне, хімічне та органічне вивітрювання. Кори вивітрювання.  

19. Основні методологічні положення геоморфології 

20. Класифікація геоморфологічних процесів та рельєфу.  

21. Чинники процесу рельєфоутворення 

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

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

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

формування рельєфу.  

25. Вплив магматизму на генезис і зміни нерівностей земної поверхні 

26. Вивітрювання і формування рельєфу.  

27. Аридні процеси і еолова морфоскульптура.  

28. Карст і карстова морфоскульптура.  

29. Схилові та берегові процеси і форми рельєфу 

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

31. Рельєф океанічних ділянок.  

32. Антропогенний рельєф та його утворення.  

33. Методи геоморфологічних досліджень 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукова література. 

2. Опорні конспекти. 

3. Технічні засоби навчання 

4. Ілюстративні матеріали 

5. Електронні навчальні ресурси 
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12. Рекомендована література 

Базова 

1. 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.  

2. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: 

НАУ, 2004.- 136 с. 

3. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За ред.. 

О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – 495 с. 

4. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса географического 

факультета специальности Н. 05. 01. 00 – «География». – Минск, 2002. – 105 с. 

5. Практикум по общей геологии с основами гидрогеологии и гидрологии: 

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

Абдюкова. – Уфа, 2007. – 105 c. 

Додаткова: 

1. Алисон Д., Палмер Д. Геология. - М: Мир, 1984. 

2. Біленко Д.К. Основи геології та мінералогії. Вид. 3-тє. К.: Вища школа, 1973. 

3. Бондарчук В.Г. Геологія для всіх. - К.: Радянська школа, 1970. - 295 с. 

4. Борголов И.Б. Курс геологии. Уч. пособие. – М.: Агропромиздат, 1989. 

5. Гурский Б.Н. Историческая геология с элементами палеонтологии. Минск, 

Вышейшая школа, 1979. 

6. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Че-

рнівці: ЧДУ, 1998.-22с. 

7. Дутчак М.В. Геоморфологія. Методичні вказівки. - Чернівці: ЧДУ, 1997. – 16 

с. 

8. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии. Уч. 4-е 

изд., перераб. и дополи. М.: Высшая школа, 1980. 

9. Іванов Л.Л. Короткий курс мінералогії. – Харків, Дніпропетровськ ВДНГ 

УСРР, технічне видавництво, 1932. - 350 с. 

10. Короновский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991. 

11. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк. 1979, -2-е 

изд. - М.: Высш. шк., 1988. 

12. Павлинов В.Н., и др. Основы геологии. – М.: Недра, 1991. 

13. Панов Д.Г. Общая геоморфология. - М.: Высш. шк., 1966. 

14. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480 с. 

15. Ушаков С.А., Ясаманов Н.А. Дрейф материков и климаты Земли. –М.: Мысль, 

1984. 

16. Чернега П.І. Загальна та історична геологія: Методичні вказівки до 

лабораторних занять. - Чернівці: Рута, 1999. - 23с. 
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17. Чернега П.І. Загальна та історична геологія: Методичні вказівки до 

проведення лабораторних занять. Частина 1. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - 28с. 

18. Щукин И.С. Общая геоморфология. - Т.1-3. - М.: Изд-во МГУ, 1961 - 1974. 

19. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии. - Минск Вышэйш. шк., 1986. 

20. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славин В.И. Общая геология. – М.: Изд-во МГУ, 

1988. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотека ТГНП ОНАХТ 

2. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького (Електронний 

доступ: http://odnb.odessa.ua/) 

3. http://geo.web.ru/ 

4. http://earth.jscc.ru/ 

5. http://www.iqlib.ru/ 

6. http://gppkk.nmu.org.ua/ua/navchalno_ped/geol207.php 

7. http://zsg.nmu.org.ua/ua/literatura_ua.php 

 

 

 

http://odnb.odessa.ua/
http://gppkk.nmu.org.ua/ua/navchalno_ped/geol207.php

