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Навчальна дисципліна «Екогеологія» викладається на ІІ курсі магістратури в ІІІ 
семестрі в обсязі 72 годин (2 кредити), з них лекцій - 34 години, самостійної роботи 
студента – 38 годин. Форма підсумкового контролю – іспит. 

 Мета навчальної дисципліни «Екогеологія» полягає у необхідності формування 
знань та вмінь студентів у галузі управління раціональним використанням природних 
ресурсів і охорони довкілля, екологічних аспектів природокористування і 
природоохоронного законодавства, а також екогеологічного світогляду. 

«Екогеологія» досліджує завдання трьох типів: 
- морфологічні – пов’язані з вивченням складу, стану, будови і властивостей 

аналізованої системи, її еколого-геологічних умов у цілому; 
- ретроспективні – пов’язані з вивченням (відновленням) історії формування об’єкта 

дослідження, формування його сучасної якості;  
- прогнозні – пов’язані з вивченням поведінки, тенденції розвитку досліджуваної 

системи в майбутньому під впливом різних причин природного і техногенного 
походження. 

Предмет дослідження “Екогеології” –  знання (система даних) про екологічні 
функції (властивості) літосфери. При цьому розглядаються функціональні зв’язки в 
системі «літосфера-біота» або «природно-технічна система – біота». 

Об’єкт дослідження «Екогеології» - геологічне середовище в вузькому розумінні 
цього терміну – як верхня частина літосфери що піддається антропогенному впливу. Саме 
негативні зміни геологічного середовища часто визначають екологічний стан гідросфери, 
атмосфери та біосфери.  

Після вивчення навчальної дисципліни "Екогеологія" студент повинен знати і 
вміти: 
 Визначити екогеологічний стан навколишнього природного середовища; 
 Розуміти визначальну роль літосфери у формуванні більшості регіональних 

екологічних проблем; 
 Вміти розглядати екологічні проблеми в комплексі з іншими геологічними науками; 
 Розуміти значення і структуру ресурсної, геодинамічної, геохімічної та геофізичної 

екологічних функцій літосфери; 
 Вміти розглядати екологічні проблеми пов’язані з геологічним середовищем; 
 Знати еколого-геологічні методи дослідження. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
Навчальна дисципліна «Екогеологія» є складовою циклу професійної підготовки 

фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістра», знайомить студентів із основами 
екологічної безпеки довкілля та допомагає зрозуміти практичне значення та застосування 
у виробничих умовах  набутих знань.  

Загальний об’єм навчальної дисципліни «Екогеологія» включає частини логічної 
структури різних геологічних наук. Найбільший обсяг інформації постачають інженерна 
геологія, геокріологія, гідрогеологія, геохімія, геофізика і геологія корисних копалин. Інші 
науки геологічного циклу відіграють незначну роль. Також вона включає власну частину, 
яка дозволяє цілеспрямовано використовувати теорії, ідеї і закони окремих геологічних 
наук.   

У системі геологічних наук екологічна геологія розглядає взаємовплив людини і 
геологічного середовища, що виходить за межі традиційного предмету досліджень 
геології і є ознакою самостійності. 

Отже, навчальна дисципліна «Екогеологія» розглядає важливе коло питань 
сучасного стану та розвитку екологічних проблем, які необхідно засвоїти студентам 
другого курсу магістратури для подальшого об’єктивного уявлення про практичне 
застосування набутих знань. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає 
проведення двох модульних контрольних робіт протягом періоду навчання (одного 
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семестру) та іспиту. Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає 
врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами та балів, 
набраних за письмові та усні завдання.  

 
 Змістовний 

модуль І 
(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 

іспит Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
Вагові 
коефіцієнти, 
в % 

30% 
К1=0,3 

30% 
К2=0,3 

40% 
Кіспит=0,4
0 

100% 

Максималь-
на оцінка в 
балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка 
(бали) 

30 30 40 100 

 
 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 
Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
самостійних робіт – 10 балів, виконання контрольної письмової роботи -15 балів. 

Студент може отримати в кожному із змістовних модулів максимально 30 балів. 
Підсумковий контроль у формі іспиту у першому семестрі проводиться із виконанням 
письмових та усних завдань. Можлива кількість балів, отриманих на іспиті, складає 40 
балів. Модульний контроль проводиться у вигляді двох письмових модульних робіт.  
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується включаючи всі змістові модулі та оцінку 
на іспиті.  

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 
арифметичне за двома змістовними модулями, яке менше ніж 60 балів, то студент не 
допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Екогеологія». 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОГЕОЛОГІЯ» 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
 
Модульна контрольна робота 1   
1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова 
робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 15 
балів 
Самостійна робота – 10 балів 
 

Модульна контрольна робота 2   
1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова 
робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 15 
балів 
Самостійна робота – 10 балів 

Підсумковий контроль – у формі іспиту (40 балів). 
 
Змістовий модуль 1: Екологічна геологія як наука. Екосистеми літосфери та її 

асиміляційні властивості. Ресурсна і геодинамічна функції літосфери. 
Максимальна кількість балів – 30. 
Термін – 2-а декада жовтня. 
 
Змістовий модуль 2: Геохімічна і геофізична функції літосфери. Методологія 

еколого-геологічних досліджень. 
Максимальна кількість балів – 30. 
Термін – 2-а декада грудня. 
 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Студент повинен знати і вміти: 

 Визначити екогеологічний стан навколишнього природного середовища; 
 Розуміти визначальну роль літосфери у формуванні більшості регіональних 

екологічних проблем; 
 Вміти розглядати екологічні проблеми в комплексі з іншими геологічними науками; 
 Розуміти значення і структуру ресурсної, геодинамічної, геохімічної та геофізичної 

екологічних функцій літосфери; 
 Вміти розглядати екологічні проблеми пов’язані з геологічним середовищем; 
 Знати еколого-геологічні методи дослідження. 

 
 



 6 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин 

№ лек-
ції Назва лекції 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
. 

С
ам

ос
т.

 
ро

бо
та

 

Змістовий модуль 1. Екологічна геологія як наука. Екосистеми літосфери та її 
асиміляційні властивості. Ресурсна і геодинамічна функції літосфери. 

Тема 1. Екологічна геологія як наука. 

1 
Екологічна геологія, її структура та положення у системі 
геологічних наук. Критерії оцінки стану еколого-геологічних 
умов. 

1  4 

2 Природні і природно-техногенні екосистеми літосфери. 1  4 

3 Асиміляційний потенціал геологічного середовища і проблема 
його використання. 

1  2 

Тема 2. Ресурсна і геодинамічна функції літосфери. 

4 Ресурси геологічного середовища і екологічні проблеми їх 
використання. 

2  2 

5 Екологічно небезпечні геологічні процеси (геодинамічна функція 
літосфери). 

2  2 

6 Геодинамічні порушення внаслідок використання надр.  2  2 
7 Антропогенне забруднення довкілля. 1  2 
 Контрольна модульна робота 1 2   

Всього за змістовий модуль 1 12  18 

Змістовий модуль 2. Геохімічна і геофізична функції літосфери. Методологія еколого-
геологічних досліджень та екологічні проблеми України. 

Тема 3. Екологічна геофізика та геохімія. 

8 Екологічна геохімія. Природні геохімічні поля і аномалії та їх 
вплив на людину.  

2  2 

9 Екологічна геофізика. Природні геофізичні поля та їх вплив на 
умови життєдіяльності. 

2  2 

10 Техногенний вплив на природні геофізичні поля. 2  2 
Тема 4.  Методологія еколого-геологічних досліджень. 

11 Методологія еколого-геологічних досліджень. 2  2 
12 Екологічна складова інженерно-геологічних досліджень. 2  2 
13 Еколого-геологічні карти і методика їх складання. 2  4 

Тема 5. Екологічні проблеми України. 

14 Загальний огляд геологічних проблем України, пов’язаних з 
геологічними середовищем. 

2  2 

15 Екологічні ризики. Науково-методологічні основи оцінки 
екологічних ризиків  2  2 

16 Основні типи і моделі природного і техногенного ризику 2  2 
Модульна контрольна робота 2 4   
Всього за змістовий модуль 2 22  20 

 Всього 34  38 
 
 
Загальний обсяг 72 год, у тому числі: 
Лекцій  - 34 год, 
Самостійна робота – 38 год 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
 

Екологічна геологія як наука. Екосистеми літосфери та її асиміляційні властивості. 
 

Тема 1. Екологічна геологія як наука (3 год.) 
 

Лекція 1. Екологічна геологія, її структура та положення у системі геологічних наук. 
Критерії оцінки стану еколого-геологічних умов.  
Поняття геоекології та екологічної геології. Науковий метод екологічної геоекології та її 
задачі. Підходи щодо оцінки стану еколого-геологічних умов. 
 
Рекомендована література: [2,7, 15] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): рівні організації літосфери, які досліджуються 
в екологічній геології. Екологічне ресурсознавство та об’єкти його вивчення.  
 
Рекомендована література: [2, 15, 25] 
 
Лекція 2. Природні і природно-техногенні екосистеми літосфери.  
Природні і природно-техногенні екосистеми, їх ієрархія. Літотехнічні екосистеми, їх 
просторові і часові обмеження. 
 
Рекомендована література: [2, 20, 34] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.):  проблеми екологічної безпеки техногенних 
екосистем. 
 
Рекомендована література: [20] 
 
Лекція 3. Асиміляційний потенціал геологічного середовища і проблема його 
використання.  
Поняття екологічної ємності і асиміляційного потенціалу довкілля. Асиміляційний 
потенціал геологічного середовища та його складові. Природна захищеність території. 
 
Рекомендована література: [18, 32, 34] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): питання власності на „асиміляційний 
потенціал” та його економічної оцінки. Ринок асиміляційного потенціалу. 
 
Рекомендована література: [18, 32, 34] 
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Ресурсна і геодинамічна функції літосфери. 
 

Тема 2. 
Ресурсна і геодинамічна функції літосфери ( 7 год.) 

 
Лекція 4. Ресурси геологічного середовища і екологічні проблеми їх використання. 
Загальні відомості про екологічні функції літосфери, її роль для існування природних 
екосистем та перетворення під впливом техногенезу. Ресурси геологічного середовища і 
екологічні проблеми їх використання. Ресурси геологічного середовища необхідні для 
існування біоти. Мінерально-сировинні ресурси, необхідні для існування людини. Ресурси 
геологічного простору. 
 
Рекомендована література: [2,7, 28] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): Етапи освоєння надр та геологічного 
проситору і характерні зміни екологічних показників стану мінерально-сировинних 
ресурсів і геологічного середовища. 
Рекомендована література: [9,25,33] 
 
Лекція 5. Екологічно небезпечні геологічні процеси (геодинамічна функція літосфери). 
Типи небезпечних геологічних процесів. Закономірності прояву природних процесів та 
їхній вплив на біоту та людину. Катастрофічні процеси. Небезпечні процеси та їх 
екологічні наслідки. Несприятливі процеси. 
 
Рекомендована література: [1,2,7, 8] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): рівні проявів небезпечний природних 
процесів: планетарний, регіональний, локальний. 
Рекомендована література: [12, 14, 40] 
 
Лекція 6. Геодинамічні порушення внаслідок використання надр. 
Сучасні геодинамічні зони і аномалії літосфери. Геодинамічні порушення внаслідок 
використання надр. Критерії оцінки стану еколого-геологічних умов, обумовлених 
проявом геодинамічної екологічної функції літосфери. 
 
Рекомендована література: [1, 2,7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): проблеми екологічної реабілітації 
гірничодобувних регіонів в Україні. 
Рекомендована література: [8, 29] 
 
Лекція 7. Антропогенне забруднення довкілля. 
Вплив діяльності людини на геолого-динамічні умови території. Техногенні екологічні 
процеси. Зміна фізичних полів Землі. Процеси техногенного рельєфоутворення. Зміна 
гідрогеологічних умов території. Утворення техногенно-геохімічних систем. Техногенний 
катагенез. 
 
Рекомендована література: [2, 7, 35] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): оцінка техногенного впливу на території за 
геодинамічними та інженерно-геологічними, біологічними, економічними та соціальними 
показниками.  
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Рекомендована література: [28, 48] 
 

Контрольна модульна робота 1. 
Екологічна геологія як наука. Екосистеми літосфери та її асиміляційні властивості. 

Ресурсна і геодинамічна функції літосфери. 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 

1. Чим відрізняються наукові дисципліни «Геоекологія» і «Екологічна геологія»? 
2. Що таке природні і природно-техногенні системи (надати пояснення)? 
3. Надати визначення асиміляційного потенціалу геологічного середовища. Із чого він 

складається?  
4. Роль екологічної функції літосфери. 
5. Що відноситься до ресурсів геологічного середовища?  
6. Систематика геологічних процесів за екологічними наслідками. 
 
 

Проблемні теми для обговорення:  
 Використання специфічних оціночних показників еколого-геологічних умов.  
 Приклади тематичних, просторових та динамічних критеріїв. 

 
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
Геохімічна і геофізична функції літосфери. 

 
Тема 3.  

Екологічна геофізика та геохімія ( 6 год.) 
 

Лекція 8. Екологічна геохімія. Природні геохімічні поля і аномалії та їх вплив на людину. 
Визначення геохімічної функції літосфери. Природні геохімічні поля і аномалії: 
літогеохімічні, гідрогеохімічні, атмогеохімічні, біогеохімічні. Вплив геохімічних 
неоднорідностей літосфери на живі організми і людину. Критерії оцінки стану еколого-
геохімічних умов, обумовлених проявом геохімічної екологічної функції літосфери. 
 
Рекомендована література: [2, 7, 41,44] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): техногенні геохімічні поля та аномалії. 
Фактори, що контролюють стійкість ландшафтних систем. Принцип геохімічної 
сумісності. 
Рекомендована література: [2, 41, 42] 
 
Лекція 9. Екологічна геофізика. Природні геофізичні поля та їх вплив на умови 
життєдіяльності. 
Визначення, значення і структура геофізичної екологічної функції літосфери. Природні 
геофізичні поля і їх аномалії. Геомагнітне поле та його аномалії. Температурне поле. 
Електричні та електромагнітні поля та їх аномалії. Поле іонізуючого випромінювання.  
Рекомендована література: [2, 6, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): вплив геофізичних полів на живі організми та 
людину. 
Рекомендована література: [11, 14] 
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Лекція 10. Техногенний вплив на природні геофізичні поля. 
Техногенні геофізичні поля і їх аномалії. Вплив геофізичних неоднорідностей літосфери 
на живі організми і людину. Екологічні наслідки змін параметрів геофізичних полів. 
Критерії оцінки стану еколого-геологічних умов, обумовлених проявом геофізичної 
екологічної функції літосфери.  
 
Рекомендована література: [2, 6, 11, 14, 24] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): показники оцінки та рівні впливу геофізичних 
полів на організм людини. 
Рекомендована література: [2, 24, 50] 
 

 
 

Методологія еколого-геологічних досліджень та екологічні проблеми України. 
 

Тема 4. 
Методологія еколого-геологічних досліджень (6 год.) 

 
Лекція 11. Методологія еколого-геологічних досліджень. 
Геоекосистеми і літотехнічні системи. Оцінка екологічного стану систем. Загальні 
методологічні підходи. Тематичні критерії оцінки: біотичні, біохімічні, зоологічні, 
грунтові, біолого-медичні та ін. Кореляція медико-демографічних показників із 
забрудненням навколишнього середовища. Просторові критерії. Динамічні критерії. 
 
Рекомендована література: [2, 7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): схема взаємопов’язаної оцінки стану еколого-
геологічних умов, біоти та екосистеми. 
Рекомендована література: [2, 7] 
 
 
Лекція 12. Екологічна складова інженерно-геологічних досліджень. Оцінка стану 
еколого-геологічних умов за особливостями рельєфу і підземного простору. Оцінка стану 
поверхні літосфери за розвитком геологічних процесів. 
Рекомендована література: [2, 35] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): еколого-геологічний моніторинг. Його рівні 
та основні завдання. 
Рекомендована література: [2, 8] 
 
Лекція 13. Еколого-геологічні карти і методика їх складання. 
Спеціальні методи екологічної геології. Еколого-геологічне картографування. 
Функціональний аналіз еколого-геологічної обстановки. Еколого-геологічне 
моделювання: створення моделей стану території, побудова моделей прогнозу зміни 
еколого-геологічних умов, розробка і вибір оптимальної моделі еколого-геологічної 
системи, коригування моделі. 
 
Рекомендована література: [2, 5, 6, 8, 30] 
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Завдання для самостійної роботи (4 год.): застосування окремих типів моделей при 
еколого-геологічному моделювання: вербальних, знакових, фізичних, математичних. 
Рекомендована література: [2, 5, 8, 30] 
 

Тема 5.  
Екологічні проблеми України (6 год.) 

 
Лекції 14. Загальний огляд геологічних проблем України, пов’язаних з геологічними 
середовищем.  
Екологічно небезпечні геологічні процеси. Загальний огляд геологічних проблем України, 
пов’язаних з геологічними середовищем. Керування екологічним станом геологічного 
середовища у системі екологічної безпеки України. 
Рекомендована література: [2, 6, 27,46] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): Екологічні проблеми територій інтенсивного 
використання надр в Україні. 
Рекомендована література: [4,8, 28,31] 
 
Лекції 15. Екологічні ризики. Науково-методологічні основи оцінки екологічних ризиків.  
Загальні поняття та визначення ризику. Схема формування ризику від зовнішньої 
небезпеки. Кількісні показники ризику. Поняття фонового природного ризику. 
Класифікація рівнів ризику. Основні чинники, які характеризують динаміку геологічного 
середовища. Природний геоенергетичний потенціал. Техногенно обумовлений 
геоенергетичний потенціал.  
Рекомендована література: [2, 43] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): Структура ризиків: природні, техногенні та 
соціальні. Абіотичні природні і техноприродні небезпеки та ризики. 
Рекомендована література: [2, 5, 7, 43] 
 
Лекції 16. Основні типи і моделі природного і техногенного ризику. 
Математичні моделі ризику. Поняття стійкості геосистеми та її загальні форми: інертність, 
відновлюваність, пластичність. 
Рекомендована література: [2, 5, 13] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): Екологічні збитки та їх типізація. Економічна 
оцінка екологічних збитків. Геолого-економічна оцінка екологічної шкоди від 
використання надр. 
Рекомендована література: [2, 18,47] 
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Контрольна модульна робота 2. 
Геохімічна і геофізична функції літосфери. Методологія еколого-геологічних 

досліджень та екологічні проблеми України. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 3. 
1. Чим відрізняється природні літогеохімічні поля і аномалії від техногенних? 
2. Що таке сноухімічні поля і аномалії, що вони відображають? 
3. Екологічні наслідки змін параметрів геофізичних полів (навести приклади). 

 
 
 

4. Які методи досліджень відносяться до спеціальних еколого-геологічних? Надати їх 
стислу (на  рівні визначення) характеристику. 

5. Основні екологічні проблеми України. 
6. Що таке екологічний ризик, екологічна небезпека та екологічний збиток? Надати 

пояснення. 
 

 
 
Перелік запитань на іспит: 
 
1. Поняття геоекології і екологічної геології. Чим відрізняються ці  наукові 

дисципліни? 
2. Природні і природно-техногенні системи літосфери. 
3. Поняття екологічної ємності і асиміляційного потенціалу довкілля. Асиміляційний 

потенціал геологічного середовища та його складові.  
4. Загальні відомості про екологічні функції літосфери, роль останньої для існування 

природних екосистем.   
5. Ресурси геологічного середовища, необхідні для існування біоти. 
6. Мінерально-сировинні ресурси, необхідні для існування людини. 
7. Ресурси геологічного простору. 
8. Систематика геологічних процесів за екологічними наслідками. 
9.  Сучасні геодинамічні зони і аномалії літосфери. 
10.  Геодинамічні порушення внаслідок використання надр. 
11. Природні геохімічні поля і аномалії: літогеохімічні, гідрогеохімічні, сноухімічні, 

атмогеохімічні, біогеохімічні. 
12. Антропогенне забруднення довкілля. 
13. Визначення, значення і структура геофізичної екологічної функції літосфери. 
14. Природні геофізичні поля і їх аномалії. 
15. Техногенні геофізичні поля і їх аномалії. 
16. Вплив геофізичних неоднорідностей літосфери на живі організми і людину. 
17. Методи еколого-геологічних досліджень. 
18. Класифікація еколого-геологічних карт за змістом.  
19. Головні екологічні проблеми, пов`язані с геологічним середовищем України. 
20. Головні фактори впливу на довкілля в гірничодобувних регіонах України. 
21. Керування екологічним станом геологічного середовища у системі  екологічної 

безпеки України. 
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