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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з геологічними процесами, що 
контролюють утворення і зміни в часі вигляду земної поверхні, висвітлення питань 
внутрішньої будови Землі, методів її вивчення; ознайомлення з головними поняттями 
геохронології. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 
1. Знати – загальні закономірності функціонування та особливості будови Землі та 
земної кори.  
2. Вміти – відрізняти основні типи геологічних порід. 
3. Володіти елементарними навичками – робота з простими оптичними приладами, 
дотримання техніки безпеки у лабораторії. 

  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Геологія з основами геоморфології» є обов’язковою дисципліною освітньої 
програми «Екологія» для бакалаврів за спеціальністю 101–Екологія. У дисципліні 
відбувається знайомство із загальними відомостями про геологію як науку; висвітлюються 
уявлення про форму, будову та рельєф Землі та її історичний розвиток. Розглядаються 
екзогенні і ендогенні процеси, а також головні структурні елементи земної кори. 
 

4. Завдання: 

Основними завданнями дисципліни є: 

- ознайомити студентів із геологічних процесами зовнішньої та внутрішньої динаміки, 
результатом взаємодії яких є рельєф; 

- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і практичних 
навичок для роботи з картами рельєфу і метою візуального визначення мінералів. 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна 
забезпечує набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у 
сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає 
застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 
природничих наук; 
ФК20. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього 
середовища. 

Програмними результатами навчання є: ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила 
та принципи охорони довкілля та природокористування; ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідно для аналізу та 
прийняття рішень в сфері екології, охорон довкілля та оптимального природокористування; 
ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження 
на довкілля; ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 
навколишнє середовище; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби 
для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форма викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Мати уявлення про походження та 
будову Всесвіту і Сонячної системи 

Лекція, самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

10 

1.2 Знати внутрішню будову Землі і 
методи її дослідження 

Лекція, самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

5 

1.3 Поняття геохронології  Лекція, самостійна 
робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

5 

1.4 Екзонгенні та ендогенні процеси Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

40 

1.5 Головні структурні елементи земної 
кори та літосфери 

Лекція, практичне 
заняття, самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

5 

2.1 Візуально визначати і описувати 
мінерали  

Лекція, практичне 
заняття 

Модульна 
контрольна 

робота, іспит 

10 

2.2 Визначати на орографічній карті різні 
форми рельєфу 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Модульна 
контрольна 

робота, захист 
практичних 
робіт, іспит 

10 

3.1 Вміти аргументовано підтверджувати 
свої знання особисто 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Захист 
практичних 

робіт 

10 

4.1 Розуміння персональної відповідаль-
ності за особисті рішення 

Практичне заняття, 
самостійна робота 

Захист 
практичних 

робіт 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 

 
1.5 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР02. Розуміти основні екологічні закони, правила 
та принципи охорони довкілля та природо-
користування. 

+  
 
 

 
+ 

 
+     

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, що 
необхідно для аналізу та прийняття рішень в сфері 
екології, охорон довкілля та оптимального 
природокористування. 

+  

  
+ 

 
+ 

  + + 

ПР05. Знати концептуальні основи моніторингу та 

нормування антропогенного навантаження на 

довкілля. 

 + 

 
 

 
+ 

 
    + 

ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних 
процесів та виробництв на навколишнє середовище. 

   +    + + 

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

 + 
 

+ 
 

+ 
 
 + +   
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-2.2 (блок тем Розділу 1) – 20/10 балів.  
2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-2.2 (блок тем Розділу 2) – 20/10 балів. 
3. Оцінювання результатів практичних робіт – РН 2.2-4.1 –20/10 балів.  
 

- підсумкове оцінювання: 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є письмова контрольна робота. Результатами навчання, 
які оцінюються в письмовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.2. Максимальна кількість балів, 
яка може бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 
бальною шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання 
всіх практичних робіт та написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не 
допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 
 
7.2. Організація оцінювання:  

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання 
4практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та 
вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби), та 
проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у 
формі письмового іспиту. 
 
7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
 

Кон- 
суль- 
тації 

Само-
стійна 
робота 

Розділ І. Становлення геології. Будова та склад земної кори. Ендогенні процеси 

1. Тема 1. Геологія як наука. Внутрішня 
будова Землі. Вік Землі. 

2  
 

 

2. Тема 2. Магматизм. 2 2   

3. Тема 3.Тектонічні рухи та деформації. 2 2   

4. 

Співвідношення геохронології та стра-
тиграфії. Зони підвищеної небезпеки 
магматизму в різних регіонах планети. 
Особливості астеносфери та рух 
континентальних плит. 

  

 

14 

5. Тема 4. Метаморфізм. 2 2   

6. Тема 5. Землетруси. 2 2   

7. 

Ендогенний та екзогенний метаморфізм. 
Ізохімічний та алхімічний метаморфізм. 
Зони підвищеної небезпеки землетрусів у 
різних регіонах планети. 

  

 

10 

Консультації   1  
Модульна робота 1  1   

Розділ 2. Екзогенні геологічні процеси 
8. Тема 6. Вивітрювання. 2 1   
9. Тема 7. Геологічна діяльність вітру. 2 1   

10. 
Тема 8.  Геологічна діяльність 
поверхневих вод. 

2 2 
 

 

11. 
Тема 9. Геологічна діяльність підземних 
вод. 

2 2 
 

 

12. 
Вивітрювання та ерозія ґрунтів у різних 
регіонах планети та їх специфіка в умовах 
формування ґрунтів України.  

  
 

20 

13. Тема 10. Гравітаційні процеси. 2 2   
14. Тема 11. Геологічна діяльність льодовиків. 2 2   

15. 
Тема 12.  Геологічна діяльність озер і 
боліт. 

2 2 
 

 

16. 
Тема 13.  Геологічна діяльність морів і 
океанів. 

2 2 
 

 

17. 
Тема 14.  Головні структурні елементи 
земної кори та літосфери. 

2 2 
 

 

18. 
Особливості протікання льодовикових 
періодів і міжльодовикових епох у різних 
регіонах нашої планети. 

  
 

20 

Консультації   1  

Модульна робота 2  1   

ВСЬОГО 28 26 2 64 
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Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 28 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 64 год. 
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