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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати  у студентів уявлення про місце літосфери у 

географічній оболонці, роль геодинамічних процесів у навколишньому середовищі, 

речовинний склад земної кори та його вплив на функціонування гідросфери.  
2. Анотація навчальної дисципліни. Зміст дисципліни розкриває основні поняття 

загальної, динамічної та історичної геології. Структура дисципліни передбачає вивчення 

загальних геофізичних характеристик Землі, найголовніших відомостей про мінерали та 

гірські породи, процесів внутрішньої та зовнішньої геодинаміки та наукових засад методів 

реконструкції історії розвитку Землі.  

Навчальна дисципліна «Геологія загальна та історична»  є обов’язковою дисципліною  

освітніх програм «Гідрологія» та «Метеороголія» 

3. Завдання (навчальні цілі) – вивчення дисципліни спрямовано на опанування 

найголовніших понять загальної, динамічної та історичної геології, а саме: 

- ознайомити із сучасними уявленнями щодо речовинного складу та фізичних 

властивостей Землі; 

- навчити розпізнавати у природі прояви сучасних геодинамічних процесів; 

- ознайомити з головними методами реконструкції давніх процесів; 

- сформувати навички визначення мінералів та гірських порід; 

- сформувати навички роботи з геологічними картами різного змісту.   

 

4. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність

)  

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання   

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 
Місце геології в системі наук, її 

сучасну структуру та методи 

дослідження 

лекція 

 

 

 

опитування у 

тестовій та 

письмовій 

формі 

до 3% 

1.2 
Характеристики геофізичних полів та 

їх значення 
лекція до 3% 

1.3 
Модель внутрішньої будови земної 

кулі та земної кори, методи їх 

дослідження 

практичне заняття до 5% 

1.4 Класифікації, головні діагностичні 

властивості мінералів та гірських 

порід та їх вплив на формування 

поверхневого та підземного стоку 

 практичне заняття до 8% 

1.5 Суть ендогенних та екзогенних 

процесів, їх наслідки та зв’язок зі 

структурами земної кори та 

географічними умовами території 

Лекція до 9% 

1.6 Будову структур земної кори та 

головні гіпотези її еволюції 
лекція  до 7% 

1.7 
Періодизацію геологічної історії 

Землі; методи абсолютної та 

відносної геохронології 

лекція  до 7% 

                                           
  



1.8 
Принципи складання різних типів 

геологічних карт 
практичне заняття до 7% 

2.1 
Пояснювати причини та наслідки 

геодинамічних процесів 
лекції 

виконання 

практичних 

робіт 

до 7% 

2.2 
Визначати властивості мінералів та 

гірських порід 
практичні заняття до 7% 

2.3 
За зовнішніми ознаками визначати 

походження гірських порід 

лекції, практичні 

заняття  
до 7% 

2.4 
Читати геологічні карти різного 

змісту; визначати характер залягання 

гірських порід на картах 

дочетвертинних відкладів 

практичне заняття  до 7% 

2.5 Аналізувати геологічні розрізи 

територій з різною складністю 

геологічної будови 

практичне заняття  до 7% 

3.1 Презентувати результати роботи за 

допомогою сучасних технічних 

засобів 

практичні заняття  опитування у 

тестовій та 

письмовій 

формі 

виконання 

практичних та   

самостійних 

робіт 

до 5% 

4.1 Вміння комунікувати в процесі 

виконання групових завдань 
 практичні заняття  до 5% 

4.2 
Мотивувати важливість та 

необхідність вивчення літосфери для 

прогнозування глобальних 

кліматичних змін 

лекція, практичні 

заняття  
до 5% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків 

спеціалізації) 

 
Результати навчання дисципліни 

(код)  

 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1. 2. 3.  4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 1 2 

1. Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію в галузях предметної 

області географічних наук  

+ + + + + + + + + + + + +  + + 

2. Використовувати усно і письмово 

грамотну фахову державну мову 

             + +  

3. Виявляти знання і вміння 

спілкуватися іноземною мовою за 

фахом 

+  +  +         + + + 

4. Використовувати інформаційні 

технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі в галузях 

предметної області географічних 

наук. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

5. Демонструвати уміння 

проводити польові та лабораторні 

дослідження.  

 +  +      +       



6. Визначати основні 

характеристики, процеси, історію і 

склад географічної оболонки.  

+  + +  + +  +      + + 

7. Застосовувати моделі, методи і 

дані природничих і суспільних 

наук, інформаційних технологій 

тощо при вивченні формування і 

розвитку об’єктів і процесів 

географічної оболонки. 

  + + + +     +    + + 

8.  Використовувати польові та 

лабораторні методи для аналізу 

природно і суспільно-географічних 

об’єктів і систем.  

 +  + +       + + +    

9. Виконувати дослідження 

географічної оболонки та її сфер за 

допомогою кількісних та якісних 

методів аналізу 

+ +  + + + + +     +  +  

10. Аналізувати склад і будову 

природно- та суспільно-

географічних об’єктів і систем 

(відповідно до спеціалізації) на 

різних просторово-часових рівнях. 

 + + + + + + +       + + 

11. Впорядковувати і 

узагальнювати матеріали польових 

та лабораторних досліджень, 

інтегрувати їх від спостереження 

до розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

+ +  + +       + + +     

12. Знати і застосовувати теорії, 

парадигми, концепції та принципи 

в галузях предметної області 

географії відповідно до 

спеціалізації.  

+  +  +  + +       + + 

13. Дотримуватися морально-

етичних аспектів досліджень, 

інтелектуальної й академічної 

доброчесності, професійного 

кодексу поведінки 

+    +          + + 

14. Демонструвати здатність 

проводити самостійні дослідження 

природно- та суспільно-

географічних об’єктів, систем і 

процесів у географічній оболонці 

за польових і лабораторних умов. 

          +     + + 

15. Знати і пояснювати зміни в 

географічній оболонці з позицій 

концепції сталого розвитку. 

  +  + + + +       +  

16. Виявляти державницьку і 

громадянську позицію у 

професійній діяльності. 

+       +       + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом терміну вивчення 

дисципліни є сумою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних робіт, 

опитуванні та написанні контрольних робіт.  
Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ2 



Min. – 18 

балів 
Max.– 30 балів Min. – 18 балів Max.–30 балів 

Опитування «1» х 4 = 4 «2» х 4  = 8 «1» х 4 = 4 «2» х 4  = 8 

Практичні роботи «2» х 4 = 8 «3» х 4 = 12 «2» х 4 = 8 «3» х 4 = 12 

Модульна контрольна 

робота 1 
«6» х 1  = 6 «10»  х 1  = 10   

Модульна контрольна 

робота 2 
  «6»  х 1  = 6 «10» х 1  = 10 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в усній формі. Максимальна 

кількість балів на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до семестрових – 

24 бали. 

- умови допуску до підсумкового заліку: студенти, які набрали сумарно меншу кількість 

балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску – 36 балів.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Залік  Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі 

проводиться після кожної другої практичної роботи. Практичні роботи зараховуються по 

виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять. Перша модульна 

контрольна робота проводиться на другому тижні вересня, друга модульна контрольна робота 

проводиться на четвертому тижні вересня.  
 

Шкала відповідності (для оцінювання комплексної дисципліни) 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

лекцій 

Назва лекцій та практичних Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

 Змістовий модуль 1. Основні питання загальної геології 

 Тема 1: Будова та фізичні властивості Землі 

1. Вступ до дисципліни.  

Форма, розміри та фізичні поля Землі. 

2   2 

2. Будова земної кулі та земної кори. Методи їх 

дослідження.  

 4 4  

 Тема 2: Основні питання мінералогії та петрографії 

3 Форми знаходження мінералів у природі. Властивості 

мінералів.  Кристалохімічна класифікація мінералів. 

 4 8 

4 Гірські породи. Класифікації, діагностичні ознаки  4 8 

 Тема 3: Ендогенні процеси 

3. Поняття про геодинамічні процеси. Тектонічні рухи та  

деформації гірських порід. Землетруси. 

2   4 

 

4. Інтрузивний магматизм. Ефузивний магматизм 

(вулканізм).  Метаморфізм. 

2   4 

 Тема 4: Екзогенні процеси 

5. Процеси вивітрювання. Гравітаційні процеси. 

Геологічна діяльність вітру.  

2  4 

6. Геологічна діяльність поверхневих та підземних 

текучих вод.  

2  4 

7. Геологічна діяльність підземних вод. Геологічна 

діяльність льодовиків. Геологічна діяльність морів та 

океанів. 

1  4 

 Модульна контрольна робота № 1                                          1 

 Змістовий модуль 2. Основи історичної геології 

 Тема 5: Періодизація геологічної історії  

8. Методи абсолютної та відносної геохронології. 

Геохронологічна та стратиграфічна шкала.  

2  6 

9. Геологічні карти та розрізи  4 4 

9. Методи реконструкції фізико-географічних умов 

минулого. Основи фаціального аналізу 

2   

 Тема 6  Геологічні структури земної кори  

10. Геологічні структури земної кори та закономірності 

їх розвитку. Геотектонічні гіпотези. 

1  2 

 Модульна контрольна робота № 2                                         1 

 ВСЬОГО 18 16 54 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 18 год. 

Практичні – 16 год. 

Самостійна робота – 54 год. 

Консультації – 2 год. 
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