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Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу розглядаються питання будови Всесвіту, Сонячної системи і Землі, структури її оболонок, геоморфологія Землі і її 
літосфери, особливості формування рельєфу при ендогенних і екзогенних процесах, властивості мінералів і гірських порід, а також 
особливості і закономірності розміщення родовищ корисних копалень в Україні і у світі. 

Цілі курсу 
формування сучасного рівня уявлень про будову Всесвіту і Сонячної системи; отримання знань про геологічну будову Землі її 
оболонок, знання геоморфології літосфери, навичок роботи із геологічними картами; знання особливостей мінера лів і гірських 
порід і закономірностей розміщення родовищ корисних копалень і покладів гірських порід в Україні і світі. 

Формат  Лекційні, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 2 



Обсяг дисципліни: 3 кредит ECTS, 90 годин. 

Лекцій: 32 години. 

Практичних занять: 16 години. 

Компетентності:  

 Знати і розуміти теоретичні основи екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування.  

 Бути здатним до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук.  

Результати навчання:  

 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. 

 Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

 

Теми що розглядаються 

Тема 1. Загальні положення. 

Зміст геологічної та геоморфологічному наук. Об’єкт і предмет їх вивчення і 

задачі досліджень. Основні підрозділи геології і геоморфології. Історія 

розвитку геологічної науки. Видатні геологи. Зв'язок геології і геоморфології 

з іншими науками. 

Тема 2. Земля як планета Сонячної системи.  

Космогенічні гіпотези. Гіпотези Канта-Лапласа, О.Ю.Шмідта і 

В.Г.Фесенкова що до виникнення Всесвіту. Сучасні уявлення про будову 

Всесвіту і Сонячної системи і місце в ній Землі; сучасні способи їх вивчення. 

Значення метеоритів у вивченні космічних проблем і будови земної кори.  

Тема 3. Будова геосфер.  

Розміри та форма Землі, Значення кулясті Землі. Гравітація, земний 

магнетизм. Теплові властивості Землі. Геосфери. Оболонки земної кулі. 

Аномалії земного магнетизму. Зв'язок гравітаційних аномалій з 

особливостями будови земної кори. 



Тема 4. Ендогенні геодінамічні процеси. 

Види геологічних процесів на Землі: процеси ендогенні і екзогенні. 

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 хвиль на суші. Цунамі та їх 

небезпечність. Вулканізм і плутонізм. Метаморфізм. Коливальні, 

складкотворні і розривні тектонічні рухи. Оцінка сейсмічного ризику 

регіонів. 

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. Геологічна діяльність вітру. Хіміко-біологічне і 

механічне вивітрювання. Мінералізація. Сталактити, сталагміти і сталагнати. 

Родовища корисних копалин. Геологічна діяльність моря, осадко- 

накопичення. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод. 

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. Виникнення гірського рельефу, гірські країни. Деструктивні 

процеси, що в них протікають. Морфологія складчастих гірських країн, 

класифікація рівнин. Водно-ерозійний і водноакумулятивний комплекс 

рельєфу. Постльодовиковий рельєф. Субаквальний рельєф. Острови. 

Архіпелаги. Динаміка поверхневої течії лавин із завислому у повітрі снігу. 

Лавини, їх види. Феноменологія снігових лавин. 



Тема 7. Історична геологія. 

Потреби в геологічному літочислення. Історія земного кори і життя. 

Геологічне літочислення та геологічна шкала. Групи, системи, відділи, епохи, 

абсолютна геохронологія. Способи визначення віку геологічних об'єктів. 

Тема 8. Речовинний склад земної кори. 

Кристалохімічні особливості різних видів мінералів. Фізичні властивості і 

хімічний склад мінералів. Розрахунок віку мінералів. Отокосні системи, їх 

роль у процесах виникнення життя. Самородні елементи, сульфіди, сульфати, 

карбонати і силікати. Загальне уявлення про гірські породи. Гірські породи 

магматичні, осадкові, метаморфічні. Корисні копалини та їх родовища в 

Україні. 

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. Гетерогенний і гомогенний типи земної кори. 

Лінійні та ізометричні структури. Синеклізи і антиклізи. 

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.  

Пошук родовищ корисних копалин методами магнітної розвідки.  

Форма та методи навчання 

В якості методів навчання заплановані лекції і практичні заняття. Лекція 

представляє собою такий метод навчання, що передбачає розкриття у 

словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться 

між собою в логічному зв’язку або об’єднані загальною темою. На лекціях 

використовуються наочні методи навчання. Ці методи передбачають 



використання демонстрації та ілюстрації. Демонстрація – це метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їхньому натуральному вигляді, 

в динаміці. Ілюстрація – метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їх символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки 

та ін.). Практичні заняття відіграють важливу роль у виробленні у студентів 

навичок застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань 

спільно з викладачем. Мета практичних занять – поглиблювати, 

розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій формі, і 

сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони розвивають 

наукове мислення і дозволяють перевірити знання студентів. 

Методи контролю  

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять i має 

на меті перевірку рівня засвоєння пройденого матеріалу. Форма проведення 

поточного контролю під час лекційних занять – опитування. Контроль 

складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться (з лекційного матеріалу) шляхом опитування. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується з 

урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що може 

накопичити студент за семестр, може досягти максимального балу – 100.  

В таблиці 1 наведені пункти, за якими студент накопичує бали.  

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Контрольні 
роботи 

Практичні 
роботи 

КР 
(КП) РГЗ Індивідуальне 

завдання Тощо Залік Сума 

 30 + 30  20  -  -  20   100 
 



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 Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 
визначенн

я 

Національна 
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

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

Відповіді на за-
питання можуть 
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні за-
дачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточно-
сті; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання 
для вирішення 
складних прак-
тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, 
та їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати про-
сті практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладе-
ний матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 



1 2 3 4 5 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні за-
дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні за-
дачі. 

Незнання окре-
мих (непринци-
пових) питань з 
матеріалу мо-
дуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати ду-
мку; 
- невміння засто-
совувати теоре-
тичні положення 
при розвязанні 
практичних за-
дач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамен-
тальних поло-
жень навчаль-
ного матеріалу 
модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практи-
чні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань зна-
чної частини на-
вчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні поми-
лки у відповідях 
на запитання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання 
простих прак-
тичних задач 



Основна література: 

1 Варівода Є.О. Геологія з основами геоморфології / Є.О.Варівода - 
Харків: НУЦЗУ, 2017. – 120 с. 

2 Павловська Т. С. Геоморфологія: навчальний.посібн. / Т.С.Паранько 
Луцьк: Вол. Нац. Университет ім.Л.Українки, 2019. – 281 с. 

3 Карпов В. Г. Геологія з основами геоморфологі (Сучасні геодинамічні 
процеси): навчальний посібн. / В. Г. Карпов. – Харків: ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2015. – 108 с. 

4 Паранько Т. С. Геологія з основами геоморфології: навчальний.посібн. / 
Т.С.Паранько. – Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2008. – 373 с. 

5 Суярко В.Г. Основи геології: навч.посібник / В.Г.Суярко. - Полтава: 
ПолтНТУ, 2012. – 151 с. 

6 Кривільова С. П. Мінерали і гірські породи: навч. посібник / С.П.Кри- 
вільова, О.М.Рассоха. – Харків: НТУ «ХПІ» , 2014. – 139 с. 

7 Кривільова С. П. Дорогоцінна Україна: мінерали і гірські породи: навч. 
посібник / С.П.Кривільова, О.М.Рассоха. – Харків: НТУ «ХПІ» , 2017. - 
178 с. 

8 Паранько Т. С. Загальна геологія: навчальний.посібн. / Т.С.Паранько. – 
Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2003. – 281 с. 

9 Павлишин В.І. Мінералогія / В. І. Павлишин, О.М.Довгий. – Київ: ВЦ 
«Київський Університет», 2008. - 536 с. 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Таблиця 3. – Перелік дисциплін  
 

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
 Загальна екологія  

 

Провідний лектор: доц, к.т.н., Кривільова С.П.        
 (посада, звання, ПІБ)  

 
 


