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ВСТУП 
Дисципліна «Сучасні проблеми теоретичної геології» є нормативною навчальною 

дисципліною циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки, що 
викладається на І курсі магістрів гідрогеологів в І семестрі в обсязі 72 години (2 кредити), 
з них  лекцій – 34 години та  самостійної роботи – 38 годин. Форма підсумкового 
контролю – іспит.  

Навчальна дисципліна дає студентам уявлення про те, в яких основних напрямах 
розвивається сучасна геологія, яки практичні потреби сегодення та прогнозовані потреби 
майбутнього обумовлюють розвиток теоретичних геологічних знань. З іншого боку 
навчальна дисціплина систематизує знання, набуті протягом всього навчання, та дає 
уявлення про розуміння теоретичних і практичних задач геології на сучасному етапі. 
Додатково ліквідуються біли плями в освіті магістрів гідрогеологів. Розглядаютьтаки таки 
сучасні напрями геології як економічний, екологічний, космічна геологія, даються 
додаткові відомості та освітлюються проблемні питання класифікації і походження різних 
типів гірских порід, літології, сировині для будівельних матеріялів тощо. 

Мета курсу «Сучасні проблеми теоретичної геології» полягає у формуванні 
сучасних уявлень про розвиток теоретичних та практичних геологічних знань, цілі і 
задачи геології на даному етапі розвитку суспільства та систематизацію геологічних знань 
у магістрів гідрогеологів. 

Основні задачі дисципліни «Сучасні проблеми теоретичної геології» є одержання 
знань які потрібні для розуміння історії розвитку геологічних проблемних питань, 
висвітлення передових наукових ідей та ознайомленням з досягненнями в різних 
напрямках геології. 

Предметом “Сучасних проблем теоретичної геології” – є дослідження розвитку 
знань в області наук про Землю, висвітлення дискусійних питань та прогноз подальшого 
розвитку напрямків геології. 

Після вивчення курсу "Сучасні проблеми теоретичної геології" студент повинен 
знати і вміти: 
1. Орієнтуватися в еволюції геології як науки; 
2. Знати основні актуальні напрями розвитку геологічних знань на сучасному етапі;  
3. Спеціфіку розвитку кожного сучасного напряму та його сучасні проблеми;  
4. Чітко уявляти для чого потрібні геологічні дослідження на сучаному етапі (у тому 

числі гідрогеологічні та інженерно-геологічні); 
5. Мати базові знання і сучасні уявлення щодо проблемних питань геології, космології, 

екологічній геології, економічній геології,  генезісу гірських порід, літології, тощо; 
6. Знати про сировину для будівельних матеріалів. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.  
“Сучасні проблеми теоретичної геології” це великий розділ знань, що охоплює 

значну частину окремих наук, кожна з яких має власний об’єкт вивчення та використовує 
різні методи дослідження.  

Основні проблемні питання що висвітлюються під час проведення курсу «Сучасні 
проблеми теоретичної геології» стосуються розгляду дискусійних проблем щодо сучасних 
напрямів геології (економічної геології, еколого-геологічних досліджень, космічної 
геології), класифікації та походження різних типів гірських порід,   тощо. 

Курс «Сучасні проблеми теоретичної геології» є складовою циклу професійної 
підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», знайомить студентів із 
проблемними питаннями в різноманітних напрямках геології. 

При викладанні даної дисципліни студентів знайомлять з наступними темами, які 
ґрунтовно і послідовно висвітлюють сучасні проблеми теоретичної геології: Еволюція 
геології як науки. Цілі та задачи геології на сучасному етапі її розвитку. Нові розділи 
геології при сучасному її розвитку; Екологічна геологія – нова наука геологічного циклу; 
Економічна геологія. Розвиток геолого-економічних досліджень, їх специфіка і 
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спрямованість на сучасному етапі; Космічна геологія: Екологічний вплив космосу на 
планетарні процеси. Космос та циклічність  природних процесів; Земля - планета Сонячної 
системи. Короткі відомості про геологічну будову планет Сонячної системи групи "terrestrial"; 
Проблеми освоєння інших планет, проблеми їх перетворення. Пошуки інших планет, 
придатних для життя; Загальна класифікація гірських порід. Мінерали гірських порід. 
Магматичні, метаморфічні та осадові породи. Уламкові породи, їх гранулометрія та 
класифікація піщано-алевритово-глинистих порід.  Гірські породи як сировина для 
будматеріалів, тощо. 

Отже, курс «Сучасні проблеми теоретичної геології» розглядає важливе коло питань 
сучасного стану та розвитку наук про Землю, які необхідно засвоїти студентам п’ятого 
курсу для подальшого об’єктивного уявлення про практичне застосування набутих знань 
та систематизує ці знання. 

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

 
 Змістовний 

модуль І (ЗМ1) 
Змістовний 

модуль 2 (ЗМ2) 
іспит Разом 

(підсумкова оцінка) 
Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кіспит=0,40 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за І семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1  К1 ЗМ2  К2 + КПМ  Кіспит 
 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовний 
модуль І (ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 (ЗМ2) 

іспит Разом 
(підсумкова 

оцінка) 
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». 
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Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-
рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
самостійних робіт – 5 балів, виконання практичних завдань – 10 балів, виконання 
контрольної письмової роботи -10 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. Для відмінної оцінки необхідно отримати 90-1—балів, «добре» - 75-89 балів, 
«задовільно» - 60-74 бали. При отриманні кількості балів від 1до 59 виставляється оцінка 
«незадовільно». 

 
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ  

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ» 
 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
 
Модульна контрольна робота 1  1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 10 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 10 балів 
 
Модульна контрольна робота 2  1-30 балів. 
Усна відповідь, домашня письмова робота – 10 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 10 балів 
 
Підсумковий контроль –  
у формі іспиту – 40 балів. 
 
 
 
Підсумковий контроль (іспит) 
Студент повинен знати та вміти: 

- Знати основні актуальні напрями розвитку геологічних знань на сучасному етапі; 
- Спеціфіку розвитку кожного сучасного напряму та його сучасні проблеми;  
- Чітко уявляти для чого потрібні геологічні дослідження на сучаному етапі (у тому 

числі гідрогеологічні та інженерно-геологічні); 
- Мати сучасні уявлення про проблеми  економічної і екологічної геології, походження 

та будову Земли і планет, проблеми походження та класифікацію гірских порід; 
- Знати про сировину для будівельних матеріалів та проблеми, пов’язані з її 

використанням. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

 
Кількість годин № 

лек-
ції 

Назва лекції Лек- 
ції  самост. 

роб  

Змістовий модуль 1. 
Еволюція геології як науки.   Цілі та задачи геології на сучасному етапі її розвитку. 

Екологічна геологія. Економічна геологія. Космічна геологія. 
Тема 1. Еволюція геології як науки.    

Цілі та задачи геології на сучасному етапі її розвитку.  

1 
Еволюція геології як науки. Цілі та задачи геології 
на сучасному етапі її розвитку. Нові розділи 
геології при сучасному її розвитку.  

2  2  

2 Екологічна геологія – нова наука геологічного 
циклу. 

2  2  

3 
Економічна геологія. Розвиток геолого-
економічних досліджень, їх специфіка і 
спрямованість на сучасному етапі 

2  2  

Тема 2. Космічна геологія. 
4 Екологічний вплив космосу на планетарні процеси. 

Космос та циклічність  природних процесів. 
2  2  

5 
 Земля - планета Сонячної системи. Короткі відомості 
про геологічну будову планет Сонячної системи групи 
"terrestrial".  

2  2  

6 
Проблеми освоєння інших планет, проблеми їх 
перетворення. Пошуки інших планет, придатних 
для життя. 

2  2  

Модульна контрольна робота 1. 2  2  
Змістовий модуль 2. 

Проблеми класифікації гірських порід, їх утворення та використання як сировини 
для будматеріалів  

Тема 3. Проблеми класифікації гірських порід та їх утворення 
7. Загальні відомості та класифікація гірських порід, 

їх розповсюдженість, хімічний склад, загальні 
проблеми генезісу. Мінерали гірських порід. 
Породоутворюючі мінерали. Акцесорні мінерали.  

2  2  

8. Магматичні гірські породи, склад, форми 
залягання, проблеми їх генезису. Метаморфічні 
породи та проблеми їх генезис. Руди і метасо-
матити. 

2  2  

9. Осадові гірські породи, проблеми реконструкції 
умов їх формування. Процеси вивітрювання, 
переніс і відкладення продуктів вивітрювання, 
діагенез.  

2  2  

10. Проблеми класифікації осадових порід та їх  
утворення. Консолідовані та неконсолідовані 
осадові породи, уламкові породи, глинисті породи,  
хімічні та біохімічні породи.  

2  2  

11. Мінерали осадових порід. Реліктові мінерали і 
уламки порід, мінерали осадового походження, 
органічні рештки, вулканічний матеріал в осадках. 

2  2  
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12. Уламкові породи, їх гранулометрія та класифікація 
піщано-алевритово-глинистих порід. Глинисті 
породи та їх класифікація. 

2  2  

Тема 4. Гірські породи як сировина для будматеріалів 
13.  Сировина для керамічної промисловості. 

Мінеральна сировина для виробництва цементу.  
2  2  

14. Мінеральна сировина для виробництва в’яжучих 
матеріалів. Наповнювачі бетону. Піски та піщано-
гравійні матеріали.  

2  2  

15. Природні кам’яні матеріали. Будівельне каміння. 
Декоративне та облицювальне каміння.  

1  3  

16. Сировина для кам’яного лиття. Сировина для 
скляної промисловості. Мінеральні пігменти.  

1  3  

Модульна контрольна робота 2. 2  2  
 Всього  34  38  

 
Загальний обсяг 72 год, у тому числі: 
Лекцій  - 34 год, 
Самостійна робота – 38 год. 
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Змістовий модуль 1. 
 

Тема 1. Еволюція геології як науки.    
Цілі та задачи геології на сучасному етапі її розвитку. 

 
Лекція 1. Еволюція геології як науки. Цілі та задачи геології на сучасному етапі її 
розвитку. Нові розділи геології при сучасному її розвитку.  
Рекомендована література: [2, 5, 6, 7, 12] 
 
Лекція 2. Екологічна геологія – нова наука геологічного циклу. Її зміст, об’єкт і предмет 
вивчення, Проблемні питання екогеології України. 
 
Рекомендована література: [1, 5, 15] 
 
Лекція 3. Економічна геологія. Розвиток геолого-економічних досліджень, їх специфіка і 
спрямованість на сучасному етапі. 
 
 
Рекомендована література: [6, 13, 14, 16] 
 
 

Тема 2. Космічна геологія. 
 
Лекція 4. Екологічний вплив космосу на планетарні процеси. Космос та циклічність  
природних процесів. 
 
Рекомендована література: [1, 7, 10] 
 
 
Лекція 5. Земля - планета Сонячної системи. Короткі відомості про геологічну будову планет 
Сонячної системи групи "terrestrial".  
 
Рекомендована література: [10] 
 
 
Лекція 6. Проблеми освоєння інших планет, проблеми їх перетворення. Пошуки інших 
планет, придатних для життя.  
 

Контрольна модульна робота 1 
Еволюція геології як науки.  Цілі та задачи геології на сучасному етапі її 
розвитку. Екологічна геологія. Економічна геологія. Космічна геологія. 

 
 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 

1. Еволюція геології як науки.   
2. Цілі та задачи геології на сучасному етапі розвитку.    
3. Нові розділи геології. 
4. Екологічна геологія. Проблемні питання. 
5. Економічна геологія. Проблемні питання.  
6. Космічна геологія. Проблемні питання     
7. Вплив космосу на планетарні процеси. 
8. Проблеми освоєння інших планет.  
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Змістовий модуль 2. 
Проблеми класифікації гірських порід, їх утворення та використання як сировини 

для будматеріалів 
 
Лекція 7. Загальні відомості та класифікація гірських порід, їх розповсюдженість, 
хімічний склад, загальні проблеми генезісу. Мінерали гірських порід. Породоутворюючі 
мінерали. Акцесорні мінерали.  
Рекомендована література: [11] 
 
Лекція 8. Магматичні гірські породи, склад, форми залягання, проблеми їх генезису. 
Метаморфічні породи та проблеми їх генезис. Руди і метасоматити. 
Рекомендована література: [11] 
 
Лекція 9. Осадові гірські породи, проблеми реконструкції умов їх формування. Процеси 
вивітрювання, переніс і відкладення продуктів вивітрювання, діагенез.  
  
Рекомендована література: [11] 
 
Лекція 10. Проблеми класифікації осадових порід та їх  утворення. Консолідовані та 
неконсолідовані осадові породи, уламкові породи, глинисті породи,  хімічні та біохімічні 
породи.  
Рекомендована література: [11] 
 
Лекція 11. Мінерали осадових порід. Реліктові мінерали і уламки порід, мінерали 
осадового походження, органічні рештки, вулканічний матеріал в осадках. 
Рекомендована література: [11] 
 
Лекція 12. Уламкові породи, їх гранулометрія та класифікація піщано-алевритово-
глинистих порід. Глинисті породи та їх класифікація. 
Рекомендована література: [11] 
 
Лекція 13. Сировина для керамічної промисловості. Мінеральна сировина для 
виробництва цементу.  
 
Рекомендована література: [8, 9, 11] 
 
 
Лекція 14. Мінеральна сировина для виробництва в’яжучих матеріалів. Наповнювачі 
бетону. Піски та піщано-гравійні матеріали.  
 
Рекомендована література: [8, 9, 11] 
 
 
Лекція 15. Природні кам’яні матеріали. Будівельне каміння. Декоративне та 
облицювальне каміння.  
 
Рекомендована література: [8, 9, 11] 
Лекція 16. Сировина для кам’яного лиття. Сировина для скляної промисловості. 
Мінеральні пігменти.  
 
Рекомендована література: [8, 9, 11] 
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Контрольна модульна робота 2. 
Проблеми класифікації гірських порід, їх утворення та використання як сировини 

для будматеріалів 
Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 

1. Загальна класифікація гірських порід.     
2. Магматичні та метаморфічні породи та їх генезис.     
3. Осадові породи, умови їх формування та процеси з ними пов’язані. 
4. Класифікація осадових порід. 
5. Мінерали осадових порід. 
6. Уламкові породи. 
7. Глинисті породи та їх класифікація. 
8. Мінеральна сировина для виробництва цементу, в’яжучих матеріалів, 

керамічної промисловості. 
9. Природні кам’яні матеріали. 
10. Будівельне каміння. 
11. Декоративне та облицювальне каміння.  
12. Сировина для кам’яного лиття.  
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Перелік запитань на іспит: 
1. Еволюція геології як науки.  
2. Цілі та задачи геології на сучасному етапі її розвитку.  
3. Нові розділи геології при сучасному її розвитку.  
4. Екологічна геологія – нова наука геологічного циклу, її зміст та задачи. 
5. Економічна геологія.  
6. Розвиток геолого-економічних досліджень, їх специфіка і спрямованість на 

сучасному етапі.  
7. Екологічний вплив космосу на планетарні процеси.  
8. Космос та циклічність  природних процесів. Земля - планета Сонячної системи.  
9. Геологічна будова планет Сонячної системи групи "terrestrial".  
10. Проблеми освоєння інших планет, проблеми їх перетворення.  
11. Пошуки інших планет, придатних для життя. 
12. Загальна класифікація гірських порід, їх розповсюдженість, хімічний склад.   
13. Мінерали гірських порід (породоутворюючі мінерали, акцесорні мінерали).  
14. Магматичні гірські породи, склад, форми залягання, проблеми їх генезису.  
15. Метаморфічні породи та проблеми їх генезис. Руди і метасоматити. 
16. Осадові гірські породи, проблеми реконструкції умов їх формування.  
17. Процеси вивітрювання, переніс і відкладення продуктів вивітрювання, діагенез.  
18. Проблеми класифікації осадових порід та їх  утворення.  
19. Консолідовані та неконсолідовані осадові породи (уламкові породи, глинисті 

породи,  хімічні та біохімічні породи).  
20. Мінерали осадових порід (реліктові мінерали і уламки порід, мінерали осадового 

походження, органічні рештки, вулканічний матеріал в осадках). 
21. Уламкові породи, їх гранулометрія та класифікація піщано-алевритово-глинистих 

порід. 
22. Глинисті породи та їх класифікація. 
23. Сировина для керамічної промисловості.  
24. Мінеральна сировина для виробництва цементу.  
25. Мінеральна сировина для виробництва в’яжучих матеріалів. Наповнювачі бетону.  
26. Піски та піщано-гравійні матеріали.  
27. Природні кам’яні матеріали. Будівельне каміння.  
28. Декоративне та облицювальне каміння.  
29. Сировина для кам’яного лиття.  
30. Сировина для скляної промисловості.  
31. Мінеральні пігменти.  
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