
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мета викладання дисципліни:  
– надання студентам фундаментальних знань з теоретичних основ сучасного 

землезнавства; 
– формування поняття про географічну оболонку як цілісний планетарний 

природний комплекс; 
– розуміння загальних закономірностей будови, розвитку і функціонування 

географічної оболонки як цілісної системи. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Володіти елементарними знаннями зі шкільного курсу фізична географія та 
навчальних курсів «Загальна геологія»  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Курс «Загальне землезнавство» базується на знаннях, уміннях та навичках, 

отриманих студентами в школі та під час вивчення навчальних дисциплін «Загальна 
геологія». 

Загальне землезнавство − одна з фундаментальних навчальних дисциплін у 
системі природничої освіти. Загальне землезнавство це комплексна наука, присвячена 
вивченню загальних закономірностей природи планети Земля, як цілісної системи. 
Дисципліна вивчає внутрішню будову Землі, її зовнішні оболонки, геологічні процеси, 
що змінюють її поверхню. Вихідні поняттями сучасного землезнавства: закономірності 
будови, динаміки і розвитку земної кори для розробки системи оптимального 
управління процесами, що відбуваються у географічному середовищі, та раціональної 
організації природокористування та ін. Ця навчальна  дисципліна дає основну базу 
знань щодо закономірностей існування та розвитку географічної оболонки Землі, її 
динаміки, компонентів, історії розвитку, засвоєння базових методів фізико-
географічних досліджень, які необхідні майбутнім фахівцям в галузі геології, 
геоінформаційних системи та технологій, оцінки землі та нерухомого майна. 

Отримані в результаті вивчення курсу «Загальне землезнавство» базові знання в 
подальшому поглиблюються під час вивчення більш спеціалізованих дисциплін. 

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

 
• інтеграція знань, отриманих студентами під час вивчення окремих дисциплін зі 

спеціальності «Науки про Землю»;   
• вивчення структурних рівнів організації речовини географічної оболонки, 

динамічних процесів, колообігу речовини і енергії, загальних закономірностей 
функціонування, причинно-наслідкових зв'язків, розкриття загальних 
геоекологічних проблем; 

• сформувати систему уявлень щодо об’єкту і предмету землезнавства, його місця в 

системі наук про Землю; історії зародження і розвитку землезнавства; парадигм та 

методологічних засад сучасного землезнавства; 

• оволодіння фундаментальними вихідними поняттями сучасного землезнавства; 
• формування уявлення про географічну оболонку як цілісну систему; 
• вивчення різноманіття та особливостей космічного впливу на Землю та на її 

географічну оболонку; 
• пізнання закономірностей будови, динаміки і розвитку географічної оболонки 

Землі; 
• пізнання будови, складу, властивостей геосфер Землі та з’ясування їх значення 

для географічної оболонки Землі; 



• з’ясування основних чинників, що впливають на склад, структуру та перебіг 
процесів у географічній оболонці Землі; 

• усвідомлення необхідності раціонального природокористування і 
природоохоронних заходів. 

 
 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Загальні закономірності природи 
планети Земля, як цілісної системи 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Небезпеку космічних явищ різного 

походження на життя на планеті 

Земля 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Закономірності будови, динаміки і 
розвитку земної кори для 
раціональної організації 
природокористування  

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Особливості водних ресурсів планети  лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Перебіг процесів в атмосфері та 
негативні наслідки її 
антропогенного забруднення  

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

16 Процес виникнення і еволюцію 
біосфери та її вплив на географічну 
оболонку Землі 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.7 Взаємозв’язок процесів в 
атмосфері, гідросфері, біосфері та 
літосфері на Землі у цілісній 
системі  географічної оболонки 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.8 Принципи раціонального 
природокористування і 
природоохоронних заходів 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.1 Визначати процеси в атмосфері і їх 
вплив на географічну оболонку 
Землі; 

Лекція, практичне 
заняття, самостійне 

навчання  

Письмова 

робота 
до 5% 

2.2 Визначати процеси, що 
відбуваються в гідросфері та їх 
вплив на географічну оболонку 
Землі; 

Лекція, практичне 
заняття, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.3 Орієнтуватися в природно-ресурсній 
базі окремих регіонів  

Практичне заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

2.4 Працювати з атласами, картами, 
вимірювати відстані та визначати 
географічні координати на картах, 
аналізувати спеціальні карти; 

Практичне заняття, 
самостійне навчання 
 

Письмова 

робота 
до 10% 

2,5 Застосовувати отримані знання 
для пояснення явищ, що 
відбуваються в географічній 

Лекція, практичне 
заняття, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 



оболонці Землі, виявляти вплив 
господарської діяльності людини на 
природне середовище, взаємодію 
природних компонентів. 

3.1 Вміти організувати командну роботу 

для ефективного вирішення 

поставленої задачі. 

Лекція, практичне 
заняття, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі. 

Лекція Письмова 

робота 
до 5% 

Структура курсу: лекційні, практичні заняття і самостійне навчання. 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами  

ОП «Оцінка землі та нерухомого майна»  

 
 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 

 
 

 
2.5 

 
 

 
3.1 

 
 

 
4.1 

ПРН1. Використовувати 

усно і письмово 

технічну українську 

мову та вміти 

спілкуватися іноземною 

мовою (англійською) у 

колі фахівців та різних 

сферах діяльності. 

+ +       + + 

   
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 

ПРН 2. Знати правові та 

методичні основи 

проведення оцінки 

земельних ресурсів та 

нерухомого майна.  

    +   + 

   
+ 

  
+ 

  

ПРН 3. Знати 

нормативно-правові 

засади забезпечення 

питань раціонального 

використання, охорони, 

обліку та оцінки земель 

на національному, 

регіональному, 

локальному і 

господарському рівнях, 

процедур державної 

реєстрації земельних 

ділянок, інших об’єктів 

нерухомості та 

обмежень у їх 

використанні. 

 +   +  + + 

   
 
 
 
 
 

+ 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

+ 

ПРН 4.                



Використовувати 

картографічні моделі 

природних ресурсів в 

галузі наук про Землю. 

+ + + + + + 

ПРН 6. 

Використовувати 

топографо-геодезичне і 

фотограмметричне 

обладнання і технології, 

методи математичного 

оброблення топографо-

геодезичних і 

фотограмметричних 

вимірювань.  

  + + +    

    
 
 
 

+ 

   

ПРН 7. 

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. 

  +      

    
 
 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ 

ПРН 8. Розробляти 

проекти землеустрою, 

землевпорядної і 

кадастрової 

документації та 

документації з оцінки 

земель, складати карти і 

готувати кадастрові дані 

із застосуванням 

комп’ютерних 

технологій, 

геоінформаційних 

систем і цифрової 

фотограмметрії. 

  +      

    
 
 
 
 
 + 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

ПРН 9. Проводити 

оцінку цілісних 

майнових комплексів, 

фінансових інтересів та 

  + + +   + 

    
 
 
 

  
 
 
 

 



інших майнових прав, з 

використанням 

геоінформаційних 

технологій та 

комп’ютерних 

програмних засобів і 

системи керування 

базами даних. 

 
  

 
+ 

ПРН10. Володіти 

технологіями і 

методиками планування 

та прогнозування 

розвитку ринку 

нерухомості для 

управлінських цілей та 

комп’ютерного 

оброблення результатів 

в геоінформаційних 

системах.  

  

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

      
 
 
 
 

 
 
 
 

+ 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота «Історія розвитку загального землезнавства. Загальнопланетарні 

властивості Землі»– 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота «Оболонки Землі (будова, процеси і явища)» – 20 балів (рубіжна 
оцінка 12 балів) 

3) Оцінка за роботу на лекційних та практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 
бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент виконує реалізацію проекту з використанням 
знань та вмінь з загального землезнавства.  Підсумкове оцінювання у формі заліку не 
є обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання студент не 
отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  

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

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

залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 48 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: 10 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість 
засвоєних знань та вирішити поставлені перед ними викладачем задачі, використовуючи 



окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмових модульних 
контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійна 

робота 

Розділ 1 Історія розвитку загального землезнавства.  
Загальнопланетарні властивості Землі 

1 
Вступ. 
Тема 1  Історія та методологія сучасного 

землезнавства 
2 2 6 

2 
Тема 2. Планета Земля у Сонячній системи та  Всесвіті. 

Вплив на планету космічних явищ. 
2 2 6 

3 Тема 3. Літосфера. Склад, будова і процеси. 4 4 8 
4 Тема 4.  Гідросфера. Склад, будова і процеси. 4 4 8 
 Тема 5.  Атмосфера. Склад, будова і процеси. 2 2 6 
 Контрольна робота 1 - - 2 

Розділ 2 Природно-ресурсний потенціал Землі  

5 
Тема 6. Біосфера як складова частина географічної 

оболонки 
4 4 8 

6 
Тема 7. Природні ресурси та межі його використання 

людством.  
4 4 8 

7 
Тема 8.  Сценарії розвитку Землі та людства у ХХІ 

сторіччі 
4 4 8 

 

Контрольна робота 2 - - 4 

Залік з дисципліни - - 2 

 ВСЬОГО 26 26 66 

 
Тема, винесена на самостійне вивчення: Виникнення органічного світу та його еволюція. 
 

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

 
РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

Основні:  
1. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство : Підручник. К.: Либідь, 2000. 

464 с. 
2. Воловик В.М. Ландшафтознавство : курс лекцій (видання 2-е, доповнене) / 

В.М. Воловик. – Вінниця : ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2012. – 208 с. 
3. Воловик В.М. Загальне землезнавство. Практикум (літосфера, біосфера, 

географічна оболонка, розвиток географічної науки). – Вінниця : Вінницька 
міська друкарня, 2012. – 196 с. 

4.  Волошин I.I. Загальне землезнавство: навчальний посiбник для вузiв. – 



Нiжин: Вид-во Нiжинського педагогiчного ун-ту iм. М. Гоголя, 2002. – 294 с. 
5. Волошин I.I., Уварова А.Є. Загальне землезнавство : Практикум. – К. : Вид-во 

НПУ iм. М.П. Драгоманова, 2000. – 238 с. 
6. Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. – М. : Просвещение, 

1985. 
7. Олійник Я.З., Федорищак Р.Л., Шищенко П.Т. Загальне землезнавство. К.: 

Знання-Прес, 2003. 247 с. 
8. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. – М. : Высшая школа, 1982. 
9. Рудько Г.І., Адаменко О.М. Землелогія. – К.: Вид-во «Академпрес, 2009. – 512 с.  
10. Рудько Г. І., Адаменко О. М., Чепіжко О. В., Крочак М. Д. Геологія з основами 

геоморфології.  Підручник для студентів екологічних і географічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів.// Чернівці, Вид-во «Букрек», 2010. – 400с. 
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