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1.Мета дисципліни – ознайомлення студентів з різними напрямками геологічної науки 
та її зв‘язком з іншими природничими науками, висвітлення та засвоєння питань 
внутрішньої будови Землі та методів її вивчення, процесів, що відбуваються в її надрах та 
на поверхні; ознайомлення з головними поняттями стратиграфії та геохронології, 
будови земної кори та її речовинного складу. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Дисципліна не підлягає вільному вибору. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається знайомство із загальними відомостями про геологію як науку; 
висвітлюється історія становлення геології, її складові частини; уявлення про створення 
і будову Всесвіту і Сонячної системи; форму, будову та склад Землі, її історичний 
розвиток. Розглядаються екзогенні і ендогенні процеси, а також головні структурні 
елементи земної кори і новітні уявлення про динаміку її походження і розвитку. 

4. Завдання: 

- ознайомити студентів із основними напрямками геології; 
- ознайомити студентів із геологічних процесами зовнішньої та внутрішньої 

динаміки; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 

практичних навичок з метою візуального визначення мінералів та гірських порід; 
- засвоєння студентами базових знань про головні теоретичні і практичні 

досягнення сучасної геологічної науки. 

5. Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Про походження та будову Всесвіту і 
Сонячної системи 

Лекція,самостійне 

навчання 

 до 10% 

1.2 Внутрішню будову Землі і методи її 
дослідження 

лекція  до 5% 

1.3 Підрозділи геохронологічної шкали  лекція Усна відповідь до 5% 

1.4 Механізми і фактори процесів 
внутрішньої і зовнішньої динаміки 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 40% 

1.5 Головні структурні елементи земної 
кори та літосфери 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.1 Візуально визначати і описувати 
мінерали та гірські породи 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 20% 

3.1 Чітко формулювати думку і 
аргументовано підтверджувати 
свої знання особисто. 

Усна відповідь, 

самовдосконалення 

Захист 

практичних 

робіт 

до 10 % 

4.1 Розуміння персональної 
відповідальності за особисті 
рішення. 

самовдосконалення Захист 

практичних 

робіт, 

виконання 

письмових робіт 

до 5% 

Структура курсу: лекції, практичні заняття, самостійна робота студента. 

 



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 3.1 4.1 

ПР1. Використовувати усно і письмово технічну українську 

мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у 

колі фахівців та різних сферах діяльності. 
      + + 

ПР4. Використовувати картографічні моделі природних 

ресурсів в галузі наук про Землю 
+ + + + + 

   

ПР6. Використовувати методи математичної обробки для 

геологічних, гідрогеологічних та геодезичних досліджень. 
     +   

ПР7. Використовувати методи математичного оброблення в 

геологічних, гідрогеологічних та геодезичних досліджень, а 

також методи і технології землевпорядного проектування, 

територіального та господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель, кадастрових знімань та 

ведення державного земельного кадастру 

     +   

ПР9.Використовувати методи і технології проектування, 

територіального та господарського землеустрою, планування 

використання та охорони земель. 
   + +    

ПР 8, 11. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, 

екології, математики, геології, гідрогеології тощо при вивченні 

природних процесів формування і розвитку Землі 
 + +  + +   

ПР10.Розробляти проекти, складати карти і готувати дані із 

застосуванням комп’ютерних технологій, геоінформаційних 

систем і цифрової фотограмметрії. 
       + 

 
7. Схема формування оцінки: 

7.1.Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота по загальній частині та ендогенним процесам – 20 балів (рубіжна 
оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота по екзогенним процесам – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент описує питання за білетом іспиту 
використовуючи при цьому знання та вмінь з основ Загальної геології. Іспит 
виставляється за результатами написання студентом письмової екзаменаційної 
роботи та відповіді на можливі  додаткові запитання. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Іспит виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та складання іспиту. 

 Семестрова кількість балів 
ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/або 

іспит 
Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. 

7.2.Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою та 
передбачає: виконання 2 практичних 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 іспиту. 

7.3.Шкала відповідності 

 

Відмінно / Passed 90-100 

Добре / Passed 75-89 

Задовільно / Passed 60-74 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійн
а робота 

Розділ І Походження і будова Всесвіту та Сонячної системи. Будова та склад земної 
кори. Ендогенні процеси. 

1 
Тема 1. Геологія як наука. Земля у космічному 
просторі 4  4 

2 Тема 2. Внутрішня будова Землі. Вік Землі 4  4 

3 Тема 3.Магматизм 4 2 4 

4. Тема 4.Тектонічні рухи та деформації 4  4 

5. Тема 5.Метаморфізм 2 2 4 

6 Тема 6. Землетруси 2  4 

 Контрольна робота 1  2  

Розділ 2 Екзогенні геологічні процеси 

6 Тема 7. Вивітрювання 2 2 4 

7 Тема 8. Геологічна діяльність вітру 2  4 

8 
Тема 9. Геологічна діяльність поверхневих і 

підземних вод 
4  4 

 Тема 10. Геологічна діяльність підземних вод 4  4 

9 Тема 9. Гравітаційні процеси 2  4 

10 Тема 10.Геологічна діяльність льодовиків 4 2 5 

11 Тема 11. Геологічна діяльність озер і боліт 2  5 

12 Тема 12.  Геологічна діяльність морів і океанів 4 2 5 

13 
Тема 13.  Головні структурні елементи земної 

кори та літосфери 
2  5 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 42 14 60 

*Теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг120 год.,в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Практичні заняття - 14 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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