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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. 

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 

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. 

  



План семінарського заняття № 1 

 

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.  

 



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» 

 

  



План семінарського заняття № 2  

 

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.  

 

  



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» 

 

 

  



План семінарського заняття № 3  

 

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. 

 

  



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 

Доопрацювання питань тем розділу ІІІ «Основи геоморфології» 

Підготовка до диференційного заліку 


