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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 

сучасного рівня уявлень про будову Всесвіту і Сонячної системи, геологічної 

будови планети, структури її оболонок; знання геоморфології Землі і її твердої 

оболонки (літосфери); навичок роботи із геологічними картами; отримання 

знань про розміщення родовищ корисних копалень і  склад гірських порід в 

країни і світі, знання особливостей мінералів і гірських порід для вирішення 

конкретних завдань, що виникають на практиці. 

Компетентності 

К14. Знати і розуміти теоретичні основи  екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

К15. Бути здатним до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 

Результати навчання 

ПР03.  Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування,  

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
 Загальна екологія 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 90/3 48 42 32  16 РЕ 2 +  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає  53 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 з/

п.
 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

1 2 3 4 5 
   Змістовний модуль 1. Загальна геологія і геоморфологія   
1 Л 2 Тема 1. Загальні положення  

Зміст геологічної та геоморфологічному наук. Місце САПР в 
інженерній діяльності. Об’єкт і предмет їх вивчення і задачі 
досліджень. Основні підрозділи геології і геоморфології. 

 
 1-6, 9 

2 СРС 1/2 Історія розвитку геологічної науки. Видатні геологи. Зв'язок 
геології і геоморфології з іншими науками. 

 

3 Л 2 Тема 2. Земля як планета Сонячної системи. 
Космогенічні гіпотези. Будова Всесвіту і Сонячної системи 
способи її вивчення. Значення метеоритів у вивченні космічних 
проблем і будови земної кори.    1-6 

4 СРС 1 Гіпотези Канта-Лапласа, О.Ю.Шмідта і В.Г.Фесенкова 
Сучасна уява про будову Сонячної системи і місце в ній Землі   

3 ЛР 4 Тема 3. Будова геосфер.  
Розміри та форма Землі, Значення кулясті Землі. Гравітація, 
земний магнетизм. Теплові властивості Землі. Геосфери.   1-6, 9 

4 СРС 1/2 Оболонки земної кулі. Аномалії земного магнетизму. Зв'язок 
гравітаційних аномалій з особливостями будови земної кори 

 
 

5 Л 4 Тема 4. Ендогенні геодінамічні процеси. 
Види геологічних процесів на Землі: процеси ендогенні і екзоген- 
ні. Вулканізм та поствулканічні явища. Класифікація вулканічних 
вивержень, види вулканів. Вулкан центрального типу у розрізі. 
Гейзери та їх будова. Тектонізм, землетруси і сейсмічні явища. 
Види землетрусів, їх прогноз. Сейсмічні і слабо сейсмічні області 
Шкали інтенсивності землетрусів. Моретруси, їх відмінності від 
сейсмічних волн на суші. Цунамі та їх небезпечність. 1-6, 9 

6 СРС 1 Вулканізм і плутонізм. Метаморфізм. Коливальні, складкотвірні і 
розривні тектонічні рухи. Оцінка сейсмічного ризику регіонів.  

7 Л 3 Тема 5. Екзогенні геодінамічні процеси. 
Вивітрювання та його види. Геологічна діяльність підземних вод, 
карст, опливини, зсуви і обвали. Сталактити, сталагміти і 
сталагнати. Геологічна діяльність поверхневих  текучих вод, 
льодовиків та вічної мерзлоти; осадконакопичення.  1-6, 9 

7 СРС 1 Геологічна діяльність вітру. Хіміко-біологічне  і механічне 
вивітрювання. Мінералізація. Сталактити, сталагміти і 
сталагнати.  Родовища  корисних  копалин. Геологічна діяльність 
моря, осадконакопичення. 1-12 

 ПЗ 2 Геологічна діяльність поверхневих  текучих вод  
8 ПЗ  2 Оцінка стійкості схилів, складених скальними та крихкими 

породами  
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15 СРС 1 Підготовка до контрольної роботи  
16       Л 1 Контрольна робота №1   
   Модуль 2. Структурна геологія та картографування  

17 Л 4 Тема 6. Типи рельефу. Походження та морфоструктура рельефу. 
Рівнини: пластові,  акумулятивні і цокольні рівнини. Ерозійне  
розчленування рівнин. Рельеф долин, рівнинних річок. Зсуви, 
карст, центри зледеніння. Геоморфологічна діяльність 
льодовиків. 

1-6 

18 СРС 1 Виникнення гірського рельефу, гірські країни. Деструктивні 
процеси, що в них протікають. Морфологія складчастих гірських 
країн, класифікація рівнин. Водно-ерозійний і водно-
акумулятивний комплекс рельєфу. Постльодовиковий рельєф. 
Субаквальний  рельєф. Острови. Архіпелаги.  
Динаміка поверхневої течії лавин із завислому у повітрі снігу.  
Лавини, їх види. Феноменологія снігових лавин. 

1-6 

19 ПЗ 2 Геоморфологічних ефект підземних вод. Карстові воронки; 
пливунні піски та глини, їх стійкість.  1-6,9 

20 ПЗ 2 Феноменологія катастроф, обумовлених рухом льодових лавин  
21 ПЗ 2 Динаміка поверхневої течії лавин із завислого у повітрі снігу  
22 Л 2 Тема 7. Історична геологія. Геологічне літочислення та геологіч- 

на шкала. Групи, системи, відділи, епохи, абсолютна  
геохронологія. Визначення віку геологічних об'єктів. 

1-6 

23 СРС 1 Потреби в геологічному літочислення.  
Історія земного кори і життя. 1-6 

24 ПЗ 2 Історія земної кори і життя.  
25 Л 4 Тема 8. Речовинний склад земної кори. Кристалохімічні 

особливості різних видів мінералів. Самородні елементи, 
сульфіди, сульфати, карбонати і силікати. Загальне уявлення про  
гірські породи. Гірські породи магматичні, осадкові, 
метаморфічні. Корисні копалини та їх родовища в Україні. 

1-9 

26 СРС 1 Фізичні властивості і хімічний склад мінералів. Розрахунок віку 
мінералів. Отокосні системи, їх роль у процесах виникнення 
життя.  

1-9 

27 ПЗ 4 Гірські породи і мінерали 7-12 
28 Л 4 Тема 9. Регіональна геологія і корисні копалини  

   Геологічна будова земної кори. Геосинклінальні рухомі пояси,  
рифтові рухомі пояси. Платформи і щити. Океанічні плити. 
Питання розміщення родовищ корисних копалин.  

1-12 

29 СРС 1 Гетерогенний  і гомогенний типи земної кори. Лінійні та 
ізометричні структури. Синеклізи і антиклізи. 

 

30 
 
 
 
 

31 

Л 
 
 
 

 
СРС 

1 
 
 
 
 

      1 

Тема 10. Геологічне картографування. Створення  
геологічних карт і їх класифікація. Типи карт за змістом, за 
об'єктом картографування, за масштабом. Елементи залягання 
шарів. Склад геологічних горизонтів, час формування і умови 
залягання гірських порід.  
Читання геологічних карт. Екологічний контроль в Україні за 
діями геологорозвідувальних і видобутком корисних копалин. 
Людина як геохімічний чинник геологічних процесів. 

1-6,13 
 
 
 
 

    13 

   Пошук родовищ корисних копалин методами магнітної розвідки.  
32 СРС 1 Підготовка до контрольної роботи  
33 Л 1 Контрольна робота №2   

Разом 
(годин) 

  59   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу (СР)         8 
2 Підготовка до практичних занять   8 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  11 

4 Виконання індивідуального завдання  15 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом  42 

 
 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Реферат 
 (вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 
2 
3 
 
4 

     
    5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Склонові процеси і рельєф склонів 
Рельєф і основні геологічні структури 
Геологічне літочислення та геохронологічна  
шкала. 
Походження та морфоструктура рельєфу; рельєф і 
клімат. 
Гірські породи та мінерали Київської області. 
Гірські породи та мінерали Житомирської області. 
Гірські породи та мінерали Чернігівської області.  
Гірські породи та мінерали Полтавської області.  
Гірські породи та мінерали Сумської області.  
Гірські породи та мінерали Харківської області.  
Гірські породи та мінерали Донецької області.  
Гірські породи та мінерали Луганської області.  
Гірські породи та мінерали Запоріжської області.  
Гірські породи та мінерали Криму. 
Гірські породи та мінерали Одеської області  
Гірські породи та мінерали Миколаївської області  
Гірські породи та мінерали Херсонської області  
Гірські породи та мінерали Вінницької області  
Гірські породи та мінерали Хмельницької області 
Гірські породи та мінерали Тернопільської області  
Гірські породи та мінерали Чернівецької області  
Гірські породи та мінерали Закарпаття 

23 - 35 
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23 
24 

   25 
 

26 
26 

   27 
28 
29 
30 

 
31 

 
32 
33 

 
34 
35 
36 

   37 
38 
39 

 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

 
46 
47 

 
48 

 
49 

   50 
    

 

Гірські породи та мінерали Львівської області 
Гірські породи та мінерали Луцької області  
Гірські породи та мінерали Івано-Франківської 
області  
Магматизм і рельєфоутворення 
Кам'яне вугілля України. 
Буре вугілля та горючі сланці України 
Топливно-енергетична сировина України 
Чорне вугілля та коксівне вугілля України 
Еколого-геологічні наслідки воєнних дій в 
Луганській області 
Еколого-геологічні наслідки воєнних дій в 
Донецькій області 
Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння України 
Гірські породи, їх класифікація та найбільш 
значущи поклади гірських порід в Україні. 
Мінерали та їх властивості 
Фізичні властивості мінералів 
Вивітрювання і рельєфоутворення 
Світові проблеми запасів питної води 
Ендогенні процеси та рельєф 
Родовища мінеральних вод України та їх 
лікувальне значення. 
Родовища кольорових металів в Україні. 
Рудна сировина України для кольорової 
металургії. 
Рудна сировина України для чорної металургії. 
Рух земної кори і гороутворення. 
Мінерали і їх класифікація; особливості 
мінералоутворення. 
Гірничо-хімічна сировина України. 
Землетруси, їх класифікація, схема виникнення і 
основні фази землетрусів. 
Вулкани та їх види; гейзери; кімберлітові трубки 
та їх схеми 
Гірські породи та їх класифікація 
Вплив дефіциту прісної води на геологію і рельєф 
Криму. 

 
  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Лекції  – основний вид навчальних занять призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу  та вводять студентів в певну систему наукових знань і 
в методологію науки, являються своєрідною школою наукового мислення. 
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Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 
провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 
читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – 
аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. 

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного 
матеріалу та розгляд деяких питань, пов’язаних з сучасними інформаційними 
технологіями для вирішення інженерних завдань. Для всебічного розвитку 
професійного потенціалу студентів, їм пропонується вникнути у питання 
лекцій, проаналізувати стан проблематики та зробити певні виводи з теми 
лекції.  

На лекціях використовуються активні методи навчання за методикою 
діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, розглянуті у окремій 
лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину матеріалу 
пропонується винести на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 
використання демонстрації у вигляді відео матеріалів та ілюстрацій у вигляді 
фотографій, малюнків, схем та графіки. Лекції проходять із застосуванням 
мультимедійних матеріалів. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час питань на лекціях і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента та рівня засвоєння пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 
підсумком виконання двох контрольних робіт у середині та наприкінці 
семестру. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 
роботи студента, проводиться (з лекційного матеріалу) шляхом написання 
контрольних робіт; 

Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання 
ECTS.  
Семестровий контроль проводиться у формі заліку в усній формі відповідно до 
навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 
програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

 
 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
Практичні 

роботи 
КР 

(КП) РГЗ Індивідуальні 
завдання Тощо Залік Сума 

30 + 30 12 - - 20 - 8 100 
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Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів 
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 
вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 
рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 
викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 
рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 
(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 
державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 
„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Критерії оцінювання Рейтин-
гова 

Оцінка, 
бали 

Оцінка 
ЕСТS та 

її 
визначен

ня 

Націо-
нальна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності 

82-89 В Добре - Глибокий рівень знань в обсязі Відповіді на запитання містять 
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1 2 3 4 5 
обов’язкового матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його практичного 
застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 D Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задо-
вільно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпростіші 
практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано висловлювати 
думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати прості 
практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадо-
вільно – 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних положень; 
- невміння орієнтуватися під 
час розв’язання  простих 
практичних задач 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 
https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 
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Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2003. – 281 с. 

7 Кривільова С. П. Мінерали і гірські породи: навч. посібник /  С.П.Кри- 
вільова, О.М.Рассоха. – Харків: НТУ «ХПІ» , 2014. – 139 с. 
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 Кривільова С. П. Дорогоцінна Україна: мінерали і гірські породи: навч. 
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Допоміжна література 
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Ковальчук. - Київ: Вища школа, 2005. - 495 с. 

10 Павлишин В.І.  Генезис мінералів / В. І. Павлишин, О.І.Матковский, 
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«Київський Університет», 2008. - 536 с. 

13 
Кравчук Я. С. Геоморфологічне картографування: навч.посібник / 
Я.С.Кравчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 
www.synergy-gis.com/lib/topogeo/1-4.htm – топографія з основами геодезії, 

методичні вказівки 
www.kharkivoda.gov.ua – екологічний атлас Харківської області / 

Харківська обласна державна адміністрація 
 www.dokkino.ru – в надрах Землі: науково-документальний фільм 

National Geographic  
http://web.ru – все про геологію 
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 
Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 
Сайт: http://korolenko.kharkov.com/ 
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 
Сайт: http://www.library.kharkov.ua/ 
https://www.yakaboo.ua – книжковий магазин 


