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Мета дисципліни – вивчення основних рис геологічної будови найбільших 
структурних елементів літосфери і земної кори – літосферних плит, материків 
(докембрійських платформ, складчастих поясів, серединних масивів, рифтів), океанів 
(серединноокеанічних хребтів, океанічних платформ, мікроконтинентів), історії їх 
геологічного розвитку та закономірностей розміщення корисних копалин. На основі 
отриманих знань формування у студентів здатності до самостійного аналізу будови 
геологічних регіонів та прогнозування ділянок локалізації корисних копалин.  
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. Знання фізичної та політичної карти світу, основ загальної структурної та історичної 
геології, палеонтології, літології та петрографії. 

Анотація навчальної дисципліни / референс:  
У програмі дисципліни основна увага приділяється принципам структурно-геологічного 
районування материків та океанів, детально описується поняття геологічний регіон. 
Показано, що опис геологічного регіону базується на синтезі наявної геолого-геофізичної 
інформації. Послідовно розглядається будова геологічних регіонів Євразії, Австралії, 
Антарктиди, Північної та Південної Америки, а також океанів. Підкреслено, що знання 
геологічної будови регіонів є основою для прогнозування розміщення корисних копалин та 
визначення перспективних напрямів пошуково-розвідувальних робіт на різні види 
мінеральної сировини. 
Завдання (навчальні цілі):  
– ознайомити студентів з принципами структурно-геологічного районування, 

підходами до виділення геологічних регіонів, типами геологічних тіл та їх 
просторово-часовими співвідношеннями; 

– вивчити розміщення на геологічних картах основних структурних елементів 
літосфери (літосферних плит) та земної кори материків (докембрійських платформ, 
складчастих поясів, молодих платформ, серединних масивів, рифтів), океанів 
(серединноокеанічних хребтів, океанічних платформ, мікроконтинентів);  

– охарактеризувати найважливіші риси геологічної будови основних структурних 
елементів материків і океанів: стратиграфію, магматизм , тектоніку; 

– описати історію геологічного розвитку великих сегментів земної кори, час 
формування структурних елементів докембрійських платформ та складчастих 
поясів;  

– визначити регіональні закономірності розміщення корисних копалин у межах 
материків і океанів; 

– набуття студентами базових знань для проведення комплексного аналізу геолого-
геофізичної інформації, визначення проблемних питань геологічної будови та 
розміщення корисних копалин у межах конкретних регіонів; 

– засвоєння методологічних підходів до практичної побудови схем геологічного 
районування, стратиграфічних колонок, схематичних регіональних геологічних 
розрізів; опису геологічної будови регіонів і визначення закономірностей розміщення 
корисних копалин в їх межах. 

– ознайомлення з застосуванням результатів регіональних побудов у практичній 
діяльності при прогнозуванні розміщення корисних копалин та визначенні 
пріоритетних напрямів пошуково-розвідувальних робіт. 

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 Основні структурні елементи Лекція, практичне Бліц- до 5% 



літосфери та земної кори. 
Геологічні тіла та їх просторово-
часові співвідношення. 

заняття, 
самостійне 
навчання 

опитування 

1.2 

Геологічні структури та 
докембрійські платформи Євразії. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 10% 

1.3 

Складчасті пояси та молоді 
платформи Євразії. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування до 10 % 

1.4. 

Найголовніші структури України, їх 
геологічний розвиток та корисні 
копалини. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування до 10 % 

1.5 

Геологічну будову Північної Америки: 
Північноамериканську платформу, 
Апалачі, Кордільєри, Мексиканску 
западину. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 10% 

1.6 

Регіональну геологію Австралії, 
Антарктиди, Африки та Південної 
Америки.  

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 10% 

1.7 

Основні структурні елементи 
сучасних океанів. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування до 10% 

1.8 

Основні етапи геологічного 
розвитку Землі та регіональні 
закономірності розміщення 
корисних копалин. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Усне 
опитування до 5% 

2.1 

Складати аналітичні записки з 
визначенням проблемних питань 
геологічної будови та розміщення 
корисних копалин у межах окремих 
регіонів, виконувати графічні 
побудови тектонічних схем, 
стратиграфічних колонок, 
геологічних розрізів. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 10% 

3.1 

Здатність застосовувати набуті 
знання для визначення 
найважливіших напрямів пошуків 
корисних копалин, вести наукові 
дискусії, організовувати роботи з 
геологічного вивчення територій. 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 10% 

4.1 

Розуміння персональної 
відповідальності за професійні 
та/або управлінські рішення, які 
стосуються визначення напрямів 
геологічних робіт та базуються на 
усесторонньому аналізі наявних 

Лекція, практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 10% 



геолого-геофізичних даних 

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 3.1 4.1 

Знати основні концепції 
геологічного розвитку 
Землі, розуміти значення 
понять та термінів, що 
застосовуються при 
описі геологічних 
регіонів 

+        + +  

Збирати, вести обробку 
та аналізувати 
інформацію щодо 
геологічної будови 
регіонів з побудовою 
тектонічних схем, 
стратиграфічних 
колонок та геологічних 
розрізів 

  + + + + +  + +  

Використовувати 
геологічні матеріали 
(стратиграфічні колонки, 
карти геологічного 
змісту, геологічні розрізи 
тощо) для побудови 
геологічних моделей. 

 + + +     +   

Використовувати наявні 
результати польових та 
лабораторних 
досліджень для 
характеристики 
геологічної будови 
регіонів 

   +     + +  

На основі зібраних 
геолого-геофізичних 
даних виділяти 
тектонічні структури та 
відтворювати геологічну 
історію регіонів.  

 + + +    + + +  

Застосовувати, методи і 
дані фізики, хімії, 
біології, інформаційних 
технологій при вивченні 
геологічної будови та 
історії геологічного 

+       + + +  



розвитку регіонів 
Демонструвати здатність 
проводити самостійні 
дослідження геологічної 
будови регіонів, 
узагальнюючи наявну 
геолого-геофізичну 
інформацію 

        + +  

Спираючись на 
регіональні 
закономірності 
розміщення родовищ 
корисних копалин, 
прогнозувати їх 
наявність у межах 
конкретних територій. 

       + +   

Складати аналітичні 
записки з визначенням 
проблемних питань 
геологічної будови та 
розміщення корисних 
копалин у межах 
окремих регіонів. 
Володіти професійною 
українською мовою та  
спілкуватись іноземною 

 + + + + + +  + +  

Ефективно 
застосовувати набуті 
знання при роботі в 
колективі, 
співпрацювати з 
геофізиками, 
гідрогеологами, 
нафтовиками та 
представниками інших 
спеціальностей у сфері 
регіональних 
геологічних досліджень 

         + + 

Самостійно визначати та 
аргументовано 
відстоювати пріоритетні 
напрями геологічних 
досліджень на 
конкретних територіях, 
дотримуючись норм 
професійної етики  

         + + 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття і самостійна робота студентів. 
Схема формування оцінки:  
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  



1) Контрольна робота з геологічної будови докембрійських платформ Євразії– 5 балів 
(рубіжна оцінка 3 бали) 

2) Контрольна робота з геологічної будови складчастих поясів Євразії та регіональної 
геології Північної Америки – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 

3) Контрольна робота з регіональної геології Африки, Австралії, Антарктиди, Південної 
Америки та океанів – 5 балів (рубіжна оцінка 3 бали). 

4) Оцінка за виконання та захист робіт на практичних заняттях – 45 балів (рубіжна 
оцінка 27 балів). 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту1: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною 
шкалою. 
Змістовні модулі (ЗМ) формують бали, які виставляються за результатами роботи 
студента впродовж усього семестру, як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру. Підсумкова оцінка складається із суми балів 
за змістовні модулі та балів за іспит. 
 

 ЗМ1/Частина 1 ЗМ2/Частина 2 ЗМ3/Частина 3 іспит Підсумкова оцінка 
Мінімум 12 12 12 24 60 

Максимум 20 20 20 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.2 
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної 
оцінки за курс.  
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 3 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені завдання, використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), та проведення 3 письмових модульних контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового іспиту. 
 

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 

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

Незадовільно / Fail 0-59 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва  теми 

Кількість годин 
лекції практичні Самостійна 

робота 
Частина 1. Принципи тектонічного районування. Ранньодокембрійські платформи 

1 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
2 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  

                                           



Євразії  

1 Вступ. 
Тема 1  Загальні поняття 4  10 

2 Тема 2. Геологічні структури Євразії. 
Східноєвропейська платформа  4 4 10 

3 Тема 3. Сибірська платформа 2 2 5 
4 Тема 4. Китайська та Індостанська платформи 4 2 5 
 Контрольна робота 1   

Частина 2.  Складчасті пояси та молоді платформи Євразії. Регіональна геологія 
Північної Америки  

5 

Тема 5  Урало-Монгольський та Європейський 
сегмент Атлантичного складчастого 
поясу. Західноєвропейська молода 
платформа. 

4 4 10 

6 Тема 6. Мезозойські та кайнозойські 
(альпійські) складчасті пояси Євразії  4 4 10 

7 Тема 7. Геологічна будова Північної Америки  4 2 5 
 Контрольна робота 2   

Частина 3.  Регіональна геологія Австралії, Антарктиди Африки та Південної 
Америки. Геологія океанів  

8 Тема 8  Геологічної будова Австралії. Основні 
тектонічні елементи Антарктиди  4 2 5 

9 Тема 9  Геологія Африки  4 2 5 

10 Тема 10 Геологічна будова Південної 
Америки 4 2 5 

11 Тема 11 Геологія океанів. Основні етапи 
геологічного розвитку Землі 4 2 5 

 Контрольна робота 3    
 ВСЬОГО 42 26 75 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 150 год.3, у тому числі:  
Лекції – 42 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 7 год. 
Самостійна робота – 75 год. 

3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ПИТАННЯ  ДО  ІСПИТУ  
І. Загальні поняття: 
1. Поняття: геологічний регіон. 
2. Що таке геологічна карта? Спеціальні геологічні карти. 
3. Глибинна будова Землі. 
4. Земна кора і верхня мантія. 
5. Літосфера і астеносфера. 
6. Температурний режим Землі. 
7. Ізостазія. 
8. Літосферні плити. 
9. Типи земної кори. 
10. Континентальні окраїни. 
11. Поняття: геосинкліналі і платформи. 
12. Типи геосинкліналей. 
13. Основні тектонічні елементи океанів і материків. 
14. Кратони і серединні масиви. 
15. Давні і молоді платформи. 
16. Платформні і геосинклінальні формації. 
17. Тектоно-магматичні цикли докембрію. 
18. Епохи орогенезу фанерозою. 
19. Авлакогени. 
20. Крайові (передові) прогони. 
21. Крайові вулканічні пояси. 
22. Глибинні розломи. 
23. Дейтероорогенез. 
24. Що вивчає стратиграфія? 
25. Основні принципи стратиграфії. 
26. Методи стратиграфії. 
27. Типи стратиграфічних шкал. 
28. Одиниці загальної стратиграфічної шкали та їх геохронологічні відповідники. 
29. Особливості стратиграфії докембрію. 
30. Підрозділи місцевих і регіональних стратиграфічних шкал. 
 
ІІ. Регіональна геологія світу. 
31. Принципи структурно-геологічного районування материків. 
32. Східноєвропейська платформа. Загальна характеристика. 
33. Докембрійські щити Східноєвропейської платформи. 
34. Осадовий чохол Східноєвропейської платформи. 
35. Тектоніка Східноєвропейської платформи. 
36. Авлакогенний етап розвитку Східноєвропейської платформи. 
37. Сибірська платформа. Загальні риси геологічної будови. 
38. Щити і виступи докембрійського фундаменту Сибірської платформи. 
39. Осадовий чохол Сибірської платформи. 
40. Магматизм Сибірської платформи. 
41. Корисні копалини Сибірської платформи. 
42. Китайська платформа. Основні тектонічні елементи. 
43. Будова осадового чохла Китайської платформи. 
44. Корисні копалини Китайської платформи. 
45. Індостанська платформа. 
46. Осадовий чохол Індостанської платформи. 
47. Трапова формація Індостану. 



48. Грабени Індостанської платформи. 
49. Західноєвропейська молода платформа. Районування. 
50. Докембрійські серединні масиви Західноєвропейської молодої платформи. 
51. Історія геологічного розвитку Західноєвропейської молодої платформи у 

палеозої. 
52. Грабени Західної Європи. 
53. Основні нафтогазоносні басейни Західної Європи. 
54. Урало-Монгольський складчастий пояс. Районування. 
55. Характеристика зони зчленування Уралу і Східноєвропейської платформи. 
56. Особливості геологічної будови Уралу. 
57. Західносибірська молода платформа. 
58. Прикаспійська западина. 
59. Байкаліди Євразії. 
60. Баренцево-Печорська платформа. 
61. Корисні копалини Уральського регіону. 
62. Фундамент Західносибірської молодої платформи. 
63. Алтає-Саянська складчаста область. 
64. Тянь-Шань. Основні риси тектоніки. 
65. Врхояно-Чукотська складчаста область. 
66. Західнотихоокенський рухливий пояс. 
67. Альпійська Європа. 
68. Альпійсько-Гімалайський складчастий пояс. 
69. Особливості геологічної будови Австралії. 
70. Складчастий пояс Австралії. 
71. Докембрійський фундамент Австралійської платформи. 
72. Осадовий чохол Австралійської платформи. 
73. Основні тектонічні елементи Антарктиди. 
74. Складчастий пояс Антарктиди. 
75. Тектонічне районування Африки. 
76. Фанерозойські складчасті області Африки. 
77. Будова докембрійського фундаменту Африканської платформи. 
78. Западини Африканської платформи. 
79. Рифтові зони Африки. 
80. Геологічна будова Північної Америки. 
81. Геологічна будова докембрію Північноамериканської платформи. 
82. Складчасті пояси Північної Америки. 
83. Платформний чохол Північноамериканської платформи. 
84. Геологічна будова Східнотихоокеанського складчастого пояса. 
85. Докембрій Південноамериканської платформи. 
86. Структурно-геологічна карта Південної Америки. 
87. Западини Південноамериканської докембрійської платформи. 
88. Геологічна будова і вік сучасних океанів. 
89. Серединно-океанічні хребти. 
90. Геологічна будова Мексиканської западини. 
 
ІІІ. Геологія України. 
91. Україна на геологічній карті Європи. 
92. Структурно-геологічне районування території України. 
93. Глибинна геологічна будова України. 
94. Український щит. Мегаблоки і глибинні розломи. 
95. Український щит. Стратиграфія. 



96. Корисні копалини Українського щита. 
97. Платформний чохол Українського щита. 
98. Магматизм Українського щита. 
99. Овруцька грабен-синкліналь. 
100. Волино-Подільська плита. Історія формування. 
101. Дністровський перикратон. 
102. Львівський палеозойський прогин. 
103. Магматизм Волино-Подільської плити. 
104. Дніпровсько-Донецька западина. Загальна характеристика. 
105. Стратиграфія Дніпровсько-Донецької западини. 
106. Магматизм Дніпровсько-Донецької западини. 
107. Корисні копалини Дніпровсько-Донецької западини. 
108. Особливості геологічної будови Донецької складчастої споруди. 
109. Тектоніка Донбасу. 
110. Магматизм і корисні копалини Донбасу. 
111. Добруджа і Переддобрудзький прогин. 
112. Геологічна будова Скіфської плити. 
113. Воронезька антекліза. 
114. Причорноморська западина. 
115. Складчасті Карпати. Тектоніка. 
116. Передкарпатський передовий і Закарпатський внутрішній прогини. 
117. Гірський Крим і Керченський півострів. Особливості геологічної будови. 
118. Геологічна будова і корисні копалини Азово-Чорноморського шельфу. 
119. Основні етапи геологічного розвитку території України. 
120. Вік і походження Чорноморської западини. 
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