
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
1.Мета дисципліни – ознайомлення студентів з різними напрямами четвертинної 
геології та геоморфології та їх зв‘язку з іншими природничими, висвітлення та засвоєння 
питань геоморфологічної будови Землі та методів її вивчення, ознайомлення з головними 
поняттями про генетичні типи відкладів, принципами та методами стратиграфічного 
розчленування відкладів четвертинного віку. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Немає 

3.Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Дисципліна "Четвертинна геологія з основами геоморфології та обробка даних ДЗЗ" 
займає одне з базових місць при  підготовці фахівця за освітнім рівнем Бакалавр, 
оскільки є дисципліною, що надає та поглиблює знання з термінологічних основ 
геологічної та геоморфологічної науки, визначає головні напрямки дослідження 
процесів екзогенної геодинаміки та відкладів четвертинної системи, аналізує важливі 
взаємозв‘язки між рельєфом та відкладами, аналізує палеогеографічні умови 
четвертинного часу.  

4.Завдання: 

- ознайомити студентів із основними методами четвертинної геології та 
геоморфології; 

- ознайомити студентів із особливостями четвертинного періоду; 
- ознайомити студентів із виразом структурних форм у рельєфі; 
- надати відомості щодо головних типів морфолітогенезу; 
- набуття студентами необхідних методичних і практичних навичок створення 

спеціальних геоморфологічних карт та карт четвертинних відкладів, побудови 
геологічних розрізів; 

- засвоєння студентами базових знань з дешифрування аеро- та космознімків із 
визначенням різномасштабних форм рельєфу та відкладів;  

- знайомство зі спеціалізованим програмним забезпеченням для аналізу рельєфу та 
відкладів. 

5.Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/ 
Методи 

оцінюванн
я 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Методи четвертинної геології та 
геоморфології; особливості 
четвертинного періоду та його 
відкладів.  

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Класифікацію генетичних типів 
континентальних відкладів.. 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3 Фактори рельєфотворення; 
форми рельєфу та їх генетичну 
класифікацію.  

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.4 Головні ознаки тектонічних рухів 
у рельєфі, вираз структурних 
форм у рельєфі. 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Поняття про морфолітогенез та 
принципи морфолітогенетичного 
аналізу; типи морфолітогенезу. 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.6 Осадкотворні та рельєфотворні 
процеси в межах дна океанів та 
морів;геоморфологічні елементи 
океанічного дна. Типи 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 



океанічних осадків.  
1.7 Принципи та схеми 

стратиграфічного розчленування 
четвертинних відкладів.  

лекція, практичне 
заняття,  самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.8 Корисні копалини, пов’язані із 
четвертинними відкладами. 
Геоморфологічне районування 
України. 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.1 Орієнтуватися в 
геоморфологічних картах та 
картах четвертинних відкладів. 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Визначати генетичні типи 
континентальних відкладів 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Будувати розрізи по картах 
четвертинних відкладів 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.4 Застосовувати набуті навички по 
використанню  спеціального 
програмного забезпечення для 
аналізу рельєфу та відкладів 

практичне заняття Письмова 
робота 

до 10% 

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 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 

ПР1. Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію в області наук про Землю        + + + + + 

ПР4. Використовувати інформаційні технології, 

картографічні та геоінформаційні моделі в області 

наук про Землю. 
+ + +  + + + + + 

+ + + 

ПР7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, 

хімії, біології, екології, математики, 

інформаційних технологій тощо при вивченні 

природних процесів формування і розвитку 

геосфер. 

 +  +  +  + + + + + 

ПР10. Аналізувати склад і будову геосфер на 

різних просторово-часових масштабах. + + +   + + +     

ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та 

інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних 

+ + 
 +     + + +  

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота. 
7.Схема формування оцінки: 

7.1.Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із методів четвертинної геології та геоморфології, за темами, що 
включені в перший розділ – 15 балів (рубіжна оцінка 10 балів) 

2) Контрольна робота із основ морфолітогенезу, за темами, що включені у другий розділ 
– 15балів (рубіжна оцінка 10 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 20 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 
24 бали. Під час іспиту студент виконує завдання з використанням знань та вмінь з основ 
четвертинної геології та геоморфології. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є 
обов’язковим. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною 



шкалою. 
Загальний результат  виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та 
балів, отриманих за іспит. 

 Семестрова кількість 
балів 

ПКР(підсумкова контрольна 
робота) чи/або іспит 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

7.2.Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою 
та передбачає: виконання 6 практичних робіт (можлива максимальна кількість балів за 
виконання– 30 (мінімальна – 20 балів)) та проведення 2 письмових модульних 
контрольних робіт, по 15 балів кожна (мінімально можлива кількість балів – 
10).Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного  іспиту, з максимальною 
оцінкою 40 балів, а мінімальна оцінка складає – 24 бали. 

7.3.Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

8.СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Четвертинна геологія як наука. Методи вивчення четвертинних відкладів. 
Головні напрямки та методи геоморфологічних досліджень. Класифікація генетичних 

типів четвертинних відкладів та форм рельєфу. 

1 

Вступ. 
Тема 1.  Четвертинна геологія як наука. 

Особливості четвертинного періоду та 
методи дослідження четвертинних 
відкладів. 

6 4 8 

2 
Тема 2.  Геоморфологія як наука та методи 

геоморфологічних досліджень. 
2 4 8 

 
Тема 3.  Класифікація генетичних типів 

четвертинних відкладів та форм 
рельєфу. 

2 4 8 

 Тема 4.  Ендогенні процеси та рельєф. 4 4 8 
 Контрольна робота 1  1  

Розділ 2 Типи морфолітогенезу. Принципи та схеми стратиграфічного розчленування 
четвертинних відкладів. Четвертинні відклади України. 

3 
Тема 5.  Генетичні типи континентальних 

відкладів. Типи морфолітогенезу. 
8 

4 
 

15 

4 
Тема 6. Четвертинні відклади України та 

геоморфологічне районування її 
території. 

6 6 15 

 
Контрольна робота 2  1  

    

 ВСЬОГО 28 28 62 



 
Загальний обсяг 120год.,в тому числі: 
Лекцій – 28год. 
Практичні заняття – 28 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 62год. 
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