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1. Мета дисципліни: сформувати уявлення про сучасний стан та найбільш дискусійні
питання геологічної будови та розвитку головних геоструктурних елементів України для
розуміння місця власних досліджень у процесі геологічного пізнання того чи іншого регіону.
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:
знати геологічну будову й етапи розвитку земної кори
3. Анотація навчальної дисципліни / референс:
Дисципліна є однією з інтегральних геологічних дисциплін, оскільки поєднує визначальні
аспекти геологічної будови й розвитку земної кори у цілому та окремих її геоструктурних
елементів. До таких елементів у межах України належать фрагмент давньої СхідноЄвропейської платформи разом з Українським щитом, зона зчленування давньої платформи
із Альпійським Середземноморським поясом, а також фрагменти останнього – Карпатська
складчаста система та складчасті споруди Гірського Криму. В межах давньої платформи
важливе значення мають Дніпрово-Донецька западина та деякі інші платформні структури.
Кожен із цих елементів має доволі складну будову та розвиток, а сучасний стан їх вивчення,
на що спрямована дослідна робота аспірантів, відзначається наявністю значної кількості
проблем локального, регіонального та глобального масштабу. Їх розуміння дає змогу
аспірантам відчувати взаємозв’язок різних геологічних явищ та процесів та місце власних
досліджень у загальній системі геологічних знань.
4. Завдання:
Завдання (навчальні цілі) – підготовка висококваліфікованого фахівця ступеня доктора
філософії в галузі природничих наук за спеціальністю «Науки про Землю», формування
професійних компетентностей, необхідних для інноваційної науково-дослідницької
діяльності та аналізу різномасштабних геологічних й геодинамічних карт та розрізів, а
також коригування напрямів власних досліджень відповідно до загальної проблематики.
5. Результати навчання:
Результат навчання
Форма/Ме Відсоток у
Форма/Методи
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
тоди
підсумковій
відповідальність)

Код

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3

Результат навчання

викладання і
навчання

оцінюванн
оцінці з
я
дисципліни
на лекція, самостійне письмова до 18,0%

тектонічне районування України
основі геосинклінально-платформної та
плитотектонічної концепцій
особливості
ранньодокембрійського
розвитку фундаменту давньої платформи
та Українського щита
принципи
розчленування
ранньодокембрійських
утворень
Українського щита
особливості геологічної будови та
розвитку
фанерозойських
геоструктурних зон України
будувати різномасштабні геологічні й
геодинамічні карти та розрізи

навчання

робота

лекція, самостійне письмова
навчання
робота

до 10,0%

лекція, самостійне письмова
навчання
робота

до 9,0%

лекція, самостійне письмова
навчання
робота

до 9,0%

практичне занят- письмова
тя, самостійне
робота
навчання
аналізувати різномасштабні геологічні й практичне занят- письмова
геодинамічні карти
тя, самостійне
робота
навчання
критично оцінювати й коригувати лекція, самостійне письмова
напрямки
власних
досліджень
навчання
робота
відповідно до загальної проблематики

до 9,0%

до 9,0%

до 9,0%

2.4
2.5

застосовувати
стратиграфічний
та лекція, самостійне письмова
формаційний підходи до розчленування
навчання
робота
ранньодокембрійських утворень
Аналізувати геологічну будову та лекція, самостійне письмова
еволюцію різновікових геоструктурних
навчання
робота
зон України

до 9,0%

до 18,0%

6. Структура навчальної дисципліни: лекційні та практичні заняття, самостійне
навчання.
7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання аспірантів. Оцінювання проводиться за модульнорейтинговою системою та за результатами іспиту.
1. Семестрове оцінювання:
1) Контрольна робота із проблем тектонічного районування України – 20 балів (рубіжна
оцінка 12 балів)
2) Контрольна робота із проблеми геологічної будови та розвитку різновікових
геоструктурних зон України – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)
3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)
- підсумкове оцінювання знань проводиться у кінці семестру в вигляді письмового
іспиту. Максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. На іспиті аспірант
письмово відповідає на три запитання білету. Під час усного обґрунтування аспіранту
можуть бути задані додаткові запитання у рамках програми навчальної дисципліни.
Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.

Мінімум
Максимум

Семестрова кількість
балів
36
60

ПКР(підсумкова контрольна
робота)чи/або екзамен

Підсумкова
оцінка
60

40

100

24

Аспірант не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.
7.2. Організація оцінювання: Можлива максимальна кількість балів за кожну
модульну контрольну роботу складає 20 (мінімальна – 12), практичні заняття – 20
балів (мінімальна – 12) Можлива максимальна кількість балів, отриманих на екзамені,
складає 40 (мінімальна – 24).
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується із урахуванням
оцінок за 2 контрольні роботи (змістові модулі), практичні заняття та за
результатами складання іспиту.
Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
90-100
Добре / Good
75-89
Задовільно / Satisfactory
60-74
Незадовільно / Fail
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
п/п

1

2

3
4

5

Назва теми

Розділ 1.
Тема 1. Тектонічне районування України на
основі геосинклінально-платформної та
плитотектонічної концепцій.
Тема 2. Проблеми ранньодокембрійського
розвитку фундаменту давньої платформи
та Українського щита
Розділ 2.
Тема 3. Стратиграфічний та формаційний
підходи до розчленування
ранньодокембрійських утворень.
Тема 4. Головні структурно-формаційні
комплекси Українського щита
Розділ 3.
Тема 5. Проблеми геологічної будови та
розвитку фанерозойських
геоструктурних зон України
ВСЬОГО

лекції

Кількість годин
Самостійна
практичні

робота

4

2

20

4

2

20

4

20

4

20

2

16

18

4

96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18год.
Практичні заняття - 4 год.
Консультації - 2 год.
Самостійна робота – 96 год.
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