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ВСТУП 
        

      Дисципліна «Історія та методологія геологічних наук» є спеціальною дисципліною, 
орієнтованою на підготовку бакалаврів геології, які спеціалізуються в галузі гідрогеології та 
інженерної геології.  Дисципліна викладається на 3 курсі у другому семестрі в обсязі 54 години 
(1,5 кредити), в тому числі лекцій 34 години, самостійна робота – 20 годин. Форма 
підсумкового контролю – залік. 

Вивчення навчальної дисципліни «Історія та методологія геологічних наук» має на 
меті дати знання про історичний шлях становлення геології як науки та методологію 
геологічних наук.  

 
До завдань навчальної дисципліни належить розгляд історії формування системи 

геологічних знань, принципів та логіку побудови наукового дослідження, форм і методів 
науково-пізнавальної діяльності, а також розгляд місця геології в системі природних наук. 

 
Предметом навчальної дисципліни «Історія та методологія геологічних наук»  є 

вивчення історичної послідовності формування і розвитку геологічних знань, процесу 
виникнення геологічних дисциплін різного напрямку, а також методології геологічних наук. 
Навчальна дисципліна забезпечує знання щодо історії і методології геологічної науки.  

       
 Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Історія та 

методологія геологічних наук»    студенти  повинні:   
знати:  
- історичну послідовність формування і розвитку геологічних знань;  
- історію виникнення комплексу наук про землю;   
- принципи та логіку побудови наукового дослідження в геології; 
- форми і методи науково-пізнавальної діяльності в геології. 
вміти:  
- використовувати у практичній діяльності накопичений у процесі навчання досвід; 
- застосувати в практичної діяльності методологію наукового дослідження. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра геології за спеціалізацією «гідрогеологія». Курс «Історія 
та методологія геологічних наук» є дисципліною, що формує розуміння важливості 
історичного аспекту розвитку геології, принципів та логіки побудови наукового дослідження в 
системі гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань. Дисципліна «Історія та 
методологія геологічних наук» є основою для подальшого фахового використання всього 
комплексу геологічних наук різних напрямків в системі гідрогеологічних та інженерно-
геологічних наукових досліджень і вишукувань. 

 
Система контролю знань та умови складання залікуу. Навчальна дисципліна 

«Історія та методологія геологічних наук» оцінюється за модульно-рейтинговою системою, 
яка складається з 2 модулів.  

Результати  навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в 
одному семестрі. 

 
Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; студент може 

отримати максимально 5 балів за усні відповіді на заняттях під час контрольного опитування. 
             
Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи протягом семестру (по 25 балів на кожну 
роботу, всього -  50 балів). 
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За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка 
розраховується за наступною формулою. 

 
 Змістовий 

модуль 1 (ЗМ1) 
Змістовий модуль 

2 (ЗМ2) 
Комплексний 

підсумковий модуль  
(КПМ) - залік 

Підсумкова  
оцінка  
(ПО) 

Вагові 
коефіцієнти 

(%) 

 
30% 

k1=0,3 

 
30% 

k2=0,3 

 
40% 

kісп.=0,4 

 
100% 

Максималь-
на кількість 

балів 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
100 

Оцінка(бали) 30 30 40 100 
(60 + 40) 

 
При цьому кількість балів відповідає наступним оцінкам: 
1-34 – «не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «не зараховано» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «зараховано» («достатньо»); 
65-74 – «зараховано» («задовільно»); 
75-84 – «зараховано» («добре»); 
85-89 – «зараховано» («дуже добре»); 
90-100 – «зараховано» («відмінно»). 

 
Шкала оцінювання 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною  
шкалою 

90 - 100 5 відмінно 
85 - 89 
75 - 84 

4 добре 

65 - 74 
60 - 64 

3 задовільно 

зараховано 

1 - 59 2 незадовільно не зараховано 
 
 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 
підсумкових балів), то  студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав 
всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Історія та 
методологія геологічних наук».
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
Кількість годин № 

теми 
Назва теми 

лекції самост. 
робота 

 Змістовий модуль І  
«Історія геологічних наук» 

  

1 Історія геології як частина загальної історії 
природознавства і світової культури в цілому. 

2 1 

2 Донауковий етап розвитку геологічних знань (із 
старовини до середини ХVIII століття).   

2 1 

3 Науковий етап розвитку геології (з початку ХIХ 
століття). 

3 1 

4 Новітній період розвитку геології (ХХ століття). 3 1 
5 Розвиток теоретичних основ геології нафти і газу 2 1 
6 Розвиток гідрогеології, інженерної геології 4 1 

Модульна контрольна робота 1  1**   
Разом 17 6 

 Змістовий модуль ІІ  
«Методологія геологічних наук» 

    

7 Об'єкт і предмет геології, їх зміна в ході розвитку 
науки 2 2 

8 Методи геологічних наук (загальнонаукові, 
спеціальні). 

2 2 

9 Закони в геології. Проблема часу в геології. 2 2 
10 Наукові революції в геології 2 2 
11 Принципи побудови наукового дослідження. 

Фіксація предмету пошуку, постановка проблеми, 
вибір методів дослідження. 

2 2 

12 Гіпотетична модель, основи її побудови. 
Теоретична модель, основи її побудови і розвитку. 
Факти, їх місце і значення в науковому пошуку 

3 2 

13 Поняття модельного підходу в геологічних 
дослідженнях. Принципи побудови геологічних 
моделей 

3 2 

Модульна контрольна робота 2  1**  
Разом 17 14 

Всього 34 20 
 
**Модульна контрольна робота проводиться лектором налекції в обсязі 1 год (півпари). 
 
Загальний обсяг 54 год, у тому числі –  
Лекцій – 34 год, 
Самостійна робота – 20 год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «Історія геологічних наук» 
 
ТЕМА 1. Історія геології як частина загальної історії природознавства і світової культури 
в цілому (2 год.). 
 
Лекція 1. Історія геології як частина загальної історії природознавства і світової культури в 
цілому.  
Зміст навчальної дисципліни. Хід розвитку геологічних наук, принципові питання методології 
наукового пошуку. Загальне уявлення про хід розвитку геологічних наук, принципові питання 
методології наукового пошуку і логіка побудови наукового дослідження. Вивчення історії 
вітчизняної геології на загальному фоні розвитку геологічних знань. Сучасний стан проблем 
геології. 
 Розвиток геологічних наук нерозривно зв'язаний з загальної історією природознавства і 
світової культури. Як самостійна галузь природознавства геологія виникла біля 200 років тому. 
Сучасна геологія – комплекс якій включає більш ста наук і наукових дисциплін. Геологічний 
розвиток планети Земля: походження, формування і зміна тісно пов’язаних між собою 
літосфери, атмосфери і гідросфери.  Взаємодія між ними настільки складна, що 
охарактеризувати їх сьогодні сукупністю форм руху матерії «механічної», «фізичної», 
«хімічної», «біологічної», «соціальної» не має можливості, тому виникає питання про введення 
поняття геологічної форми руху матерії. 
  
Література [1, 2, 7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
 

1. Процес становлення геологічних знань і розвиток економічних, соціальних, культурно-
історичних особливостей стану суспільства. 

Література [1, 2, 7] 
 
ТЕМА 2.  Донауковий етап розвитку геологічних знань (із старовини до середини ХVIII 
століття) (2 год.) 
Лекція 1. Донауковий етап розвитку геологічних знань (із старовини до середини ХVIII 
століття).  
Період становлення людської цивілізації (з якнайдавніших часів до V в. до н.е.). Накопичення 
емпіричних знань про камені, руди, солі і підземні води. Античний період (V в. до н.е. - V в. 
н.е.). Зародження уявлень про мінерали, гірських породах і про геологічні процеси в рамках 
натурфілософії. Зародження плутонізму і нептунізму. Найголовніші представники школи греко-
римської натурфілософії. Схоластичний період (V - ХV в. у Західній Європі, VII - ХVII в. у 
інших країнах). Застій в розвитку науки, переважання догматів церкви в Західній Європі. 
Розвиток ремесел і гірничорудної справи. Перші університети. Арабська цивілізація і її роль в 
розвитку природознавства в VII - ХIII вв.  Період відродження (ХV - ХVII до середини ХVIII 
в.). Великі географічні відкриття. Затвердження геліоцентричної картини миру. Геологічні 
представлення Леонардо да Вінчі, Бернара Палісси, Николауса Стенона, Георга Бауера 
(Агріколи). Концепції космогоній Р.Декарта і Г.Лейбница. Плутонізм і делювіанізм.  
Література [1, 2, 7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Накопичення емпіричних знань про камені, руди, солі і підземні води.  
Література [1, 2, 7] 
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ТЕМА 3. Науковий етап розвитку геології (з початку ХIХ століття). (3 год.) 
Лекція 1. Суперечності в питанні про роль зовнішніх і внутрішніх процесів в розвитку Землі. 
Перехідний період (друга половина ХVIII в.).  Гіпотези космогонії Э.Канта і П.Лапласа. 
Геологічні ідеї Ж.Бюффона, М.В.Ломоносова. Зародження стратиграфії. А.Г.Вернер, його 
учення і школа. Дж.Хаттон (Геттон) і його "Теорія Землі".  
 
Лекція 2. Класичний період розвитку геології (друга половина ХIХ в.). Успіхи у вивченні 
мінералів. Розвиток кристалографії. Зародження учення про геосинкліналі і платформи. 
Становлення палеогеографії, геоморфології, гідрогеології. Розвиток кристалографії. 
Народження біостратиграфії і палеонтології. Перша тектонічна гіпотеза - гіпотеза "кратерів 
підняття". Катастрофісти і еволюціоністи - історична суперечка двох наукових таборів. 
Розробка стратиграфічної шкали фанерозоя. Початок геологічного картування. Успіхи у 
вивченні мінералів. Початок хімічного етапу вивчення мінералів. Учення про сингонії, 
ізоморфізмі і поліморфізмі і парагенезис мінералів. 
Література [1, 2, 7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1.  Зародження геології нафти. Перші кроки геофізики у вивченні глибинної будови 
Землі. 

Література [1, 2, 7] 
 

ТЕМА 4 Новітній період розвитку геології (ХХ століття). (3 год.) 
Лекція 1. Технічне переозброєння геології: електронний мікроскоп, мас-спектрометр, 
комп’ютерні технології, глибоководне і надглибоке буріння, дослідження Землі з космосу  
Розвиток мікроскопічної петрографії. Виникнення поняття про магму, її типи і диференціацію. 
Зародження вчення про метаморфізм, становлення експериментальної петрографії. Розвиток 
теоретичної і генетичної мінералогії. Успіхи кристалографії. Становлення вчення про рудні 
родовища.  
 
Лекція 2. Початок інтенсивного геолого-геофізичного вивчення океанів і планет Сонячної 
системи. Тектоніка плит. Розвиток стратиграфії, введення нових методів: магніто- і 
сейсмостратиграфії, радіохронометрії. Початок міжнародної співпраці геологів. Перші міжнародні 
геологічні конгреси. 
Література [1, 2, 7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Комп’ютерні технології в геологічних дослідженнях.  
2. Застосування космічних знімків в геологічних дослідженнях.  

Література [7, 10] 

ТЕМА 5 Розвиток теоретичних основ геології нафти і газу (2 год.) 
Лекція 1. Розвиток теоретичних основ геології нафти і газу. Становлення літології і успіхи 
палеогеографії. Зародження вчення про формації. Розвиток геології пальних копалин. Вчення 
про нафтогазоносні басейни. 

Література [7] 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
1. Найбільші світові родовища нафти і газу.  
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ТЕМА 6 Розвиток гідрогеології, інженерної геології (4 год.) 
Лекція 1. Розвиток гідрогеології, інженерної геології. Подальший розвиток гідрогеології, 
розробка проблеми вертикальної гідрохімічної і гідродинамічної зональності підземних вод. 
Гідрогеологічне та інженерно-геологічне картування. Зародження мерзлотознавства. 
Література [11] 
Завдання для самостійної роботи (4 год.): 

1. Прикладне значення гідрогеології і інженерної геології в проектуванні будівель і 
споруд.  

 
 

Контрольні запитання до змістового модуля І 
  

1) Історія геології як частина загальної історії природознавства і світової культури в 
цілому; 

2) Процес становлення геологічних знань і розвиток економічних, соціальних, 
культурно-історичних особливостей стану суспільства; 

3) Донауковий етап розвитку геологічних знань (із старовини до середини ХVIII 
століття); 

4) Накопичення емпіричних знань про камені, руди, солі і підземні води; 
5) Суперечності в питанні про роль зовнішніх і внутрішніх процесів в розвитку 

Землі; 
6) Класичний період розвитку геології (друга половина ХIХ в.); 
7) Становлення палеогеографії, геоморфології, гідрогеології; 
8) Становлення вчення про рудні родовища. Зародження геології нафти. Перші 

кроки геофізики у вивченні глибинної будови Землі; 
9) Новітній період розвитку геології (ХХ століття); 
10) Технічне переозброєння геології: електронний мікроскоп, мас-спектрометр; 
11) Застосування в геологічних дослідженнях комп’ютерних технологій, 

глибоководне і надглибоке буріння, дослідження Землі з космосу; 
12) Тектоніка плит. Розвиток стратиграфії, введення нових методів: магніто- і 

сейсмостратиграфії, радіо хронометрії; 
13) Комп’ютерні технології в геологічних дослідженнях;  
14) Застосування космічних знімків в геологічних дослідженнях;  
15) Розвиток теоретичних основ геології нафти і газу; 
16) Найбільші світові родовища нафти і газу; 
17) Розвиток гідрогеології, інженерної геології; 
18) Прикладне значення гідрогеології і інженерної геології в проектуванні будівель і 

споруд.  
 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Методологія геологічних наук» 

ТЕМА 7.  Об'єкт і предмет геології, їх зміна в ході розвитку науки (2 год.) 
Лекція 1. Об'єкт і предмет геології, їх зміна в ході розвитку науки. Геологічна форма розвитку 
матерії. Методи геологічних наук (загальнонаукові, спеціальні). Закони в геології. Проблема 
часу в геології. 
Література [1, 2, 7] 
Завдання для самостійної роботи (1 год.): 

1. Геологічна форма розвитку матерії.  
Література [10] 
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ТЕМА 8 Методи геологічних наук (загальнонаукові, спеціальні) (2 год.) 
Лекція 1. Методи геологічних наук (загальнонаукові, спеціальні). Загальні закономірності 
розвитку геологічних наук. Процеси диференціації і інтеграції геологічних наук. Наукові 
революції в геології. 
Література [1, 2, 7] 

 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Математичне моделювання в геологічних дослідженнях. 
Література [10] 

 
ТЕМА 9. Закони в геології. Проблема часу в геології. (2 год.) 
Лекція 1. Закони в геології. Проблема часу в геології.  
Література [7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Застосування в геології наукових результатів інших наук (фізики, хімії, математики). 
 

ТЕМА 10.  Наукові революції в геології. (2 год.) 
Лекція 1. Наукові революції в геології.  
 

Література [3, 5, 8] 
 

Завдання для самостійної роботи (6 год.): 
1. Тектоніка плит. 

 
ТЕМА 11 Принципи побудови наукового дослідження. Фіксація предмету пошуку, 
постановка проблеми, вибір методів дослідження. (2 год.) 
Лекція 1. Принципи побудови наукового дослідження. Фіксація предмету пошуку, постановка 
проблеми, вибір методів дослідження.  
 

Література [7] 
 

Завдання для самостійної роботи (2 год.): 
2. Планування наукового експерименту. 

 
ТЕМА 12 Гіпотетична модель, основи її побудови. Теоретична модель, основи її побудови і 
розвитку. Факти, їх місце і значення в науковому пошуку. (3 год.) 
Лекція 1. Принципи побудови наукового дослідження. Фіксація предмету пошуку, постановка 
проблеми, вибір методів дослідження. 
 
Лекція 2. Факти, їх місце і значення в науковому пошуку. 
 

Література [7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Бази геологічних даних. Обробка результатів з допомогою комп’ютерних технологій. 
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ТЕМА 13 Гіпотетична модель, основи її побудови. Теоретична модель, основи її побудови і 
розвитку. Факти, їх місце і значення в науковому пошуку. (4 год.) 
Лекція 1. Принципи побудови наукового дослідження. Фіксація предмету пошуку, постановка 
проблеми, вибір методів дослідження. (2 год.). 
 
Лекція 2. Факти, їх місце і значення в науковому пошуку. (2 год.). 
Література [7] 
Завдання для самостійної роботи (2 год.): 

1. Бази геологічних даних. Обробка результатів з допомогою комп’ютерних технологій. 
 

Контрольні запитання до змістового модуля ІІ 
  

1) Об'єкт і предмет геології, їх зміна в ході розвитку науки. 
2) Геологічна форма розвитку матерії.  
3) Методи геологічних наук (загальнонаукові, спеціальні). 
4) Закони в геології. Проблема часу в геології. 
5) Застосування в геології наукових результатів інших наук (фізики, хімії, 

математики). 
6) Наукові революції в геології. 
7) Тектоніка плит. 
8) Принципи побудови наукового дослідження. Фіксація предмету пошуку, 

постановка проблеми, вибір методів дослідження. 
9) Факти, їх місце і значення в науковому пошуку. 
10) Бази геологічних даних. Обробка результатів з допомогою комп’ютерних 

технологій. 
11) Поняття модельного підходу в геологічних дослідженнях. 
12) Принципи побудови геологічних моделей 
13) Математичне моделювання в геологічних, гідрогеологічних, інженерно-

геологічних дослідженнях. 
 

Перелік запитань на залік.  
1) Історія геології як частина загальної історії природознавства і світової культури в 

цілому; 
2) Процес становлення геологічних знань і розвиток економічних, соціальних, 

культурно-історичних особливостей стану суспільства; 
3) Донауковий етап розвитку геологічних знань (із старовини до середини ХVIII 

століття); 
4) Накопичення емпіричних знань про камені, руди, солі і підземні води; 
5) Суперечності в питанні про роль зовнішніх і внутрішніх процесів в розвитку 

Землі; 
6) Класичний період розвитку геології (друга половина ХIХ в.); 
7) Становлення палеогеографії, геоморфології, гідрогеології; 
8) Становлення вчення про рудні родовища. Зародження геології нафти. Перші 

кроки геофізики у вивченні глибинної будови Землі; 
9) Новітній період розвитку геології (ХХ століття); 
10) Технічне переозброєння геології: електронний мікроскоп, мас-спектрометр; 
11) Застосування в геологічних дослідженнях комп’ютерних технологій, 

глибоководне і надглибоке буріння, дослідження Землі з космосу; 
12) Тектоніка плит. Розвиток стратиграфії, введення нових методів: магніто- і 

сейсмостратиграфії, радіо хронометрії; 
13) Комп’ютерні технології в геологічних дослідженнях;  
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14) Застосування космічних знімків в геологічних дослідженнях;  
15) Розвиток теоретичних основ геології нафти і газу; 
16) Найбільші світові родовища нафти і газу; 
17) Розвиток гідрогеології, інженерної геології; 
18) Прикладне значення гідрогеології і інженерної геології в проектуванні будівель і 

споруд.  
19) Об'єкт і предмет геології, їх зміна в ході розвитку науки. 
20) Геологічна форма розвитку матерії.  
21) Методи геологічних наук (загальнонаукові, спеціальні). 
22) Закони в геології. Проблема часу в геології. 
23) Застосування в геології наукових результатів інших наук (фізики, хімії, 

математики). 
24) Наукові революції в геології. 
25) Тектоніка плит. 
26) Принципи побудови наукового дослідження. Фіксація предмету пошуку, 

постановка проблеми, вибір методів дослідження. 
27) Факти, їх місце і значення в науковому пошуку. 
28) Бази геологічних даних. Обробка результатів з допомогою комп’ютерних 

технологій. 
29) Поняття модельного підходу в геологічних дослідженнях. 
30) Принципи побудови геологічних моделей 
31) Математичне моделювання в геологічних, гідрогеологічних, інженерно-

геологічних дослідженнях. 
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