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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Загальна геологія» згідно з чинним РНП,  розподіл 

по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Загальна геологія» 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 1 Семестр ___ 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(дис.-

танцій-

на) 

форма 

навчан-

ня) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(дис.-

танцій-

на) 

форма 

навчан-

ня) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

нав-

чання 

(ДФН) 

Заочна 

(дис.-

танцій-

на) 

форма 

навчан-

ня) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   4 4 4 4   

Кількість модулів 1 1 1 1   

Загальний обсяг часу, год 120 120 120 120   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 72 16 72 16   

лекційні заняття 24 4 24 4   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  - - - -   

лабораторні заняття 20 4 20 4   

Самостійна робота, год, у т.ч. 76 112 76 112   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

20 30 20 30   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

26 50 26 50   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

- - - -   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

20 22 20 22   

підготовка до екзамену 

 

10 10 10 10   

Форма семестрового контролю  іспит іспит  

 
        

 

 

 

 

 

 



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення та засвоєння студентами дисципліни "Загальна геологія" є базою для 

формування геолого-екологічного мислення майбутнього спеціаліста-еколога. Серед природних 

процесів та явищ, що так чи інше впливають на інженерно-екологічний стан території, 

приймаючи безпосередньо чи опосередковано участь у його формуванні, чільне місце належить 

і геологічній будові, геологічним процесам та явищам. Крім того, “Загальна геологія” є базовою 

дисципліною для подальшого вивчення та успішного засвоєння студентами таких дисциплін як 

“Грунтознавство” та «Інженерна геологія». 

Мета вивчення дисципліни - отримання фундаментальних знань із геологічної будови, 

тектонічної структури та рельєфу Землі для розуміння причин впливу їх на формування 

інженерно-екологічного стану навколишнього природного середовища. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати програмні результати 

навчання через знання, уміння та навички:- розрізняти дію екзогенних та ендогенних 

процесів у формуванні рельєфу;- розрізняти мінерали за їх хімічним складом та фізичними 

властивостями;- розрізняти гірські породи земної кори;- науково обгрунтовувати вплив 

флювіальних процесів для інженерно-екологічної оцінки території;- давати оцінку впливу 

антропогенного та біогенного факторів на формування рельєфу;- визначати грунтовий профіль, 

грунтові горизонти та їх індексацію;- проводити грунтово-географічне районування;- 

аналізувати деструктивні гідрогеологічні явища і процеси;- читати, аналізувати, складати 

геологічні, геоморфологічні карти та розрізи. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідною ОПП: 

           загальних:  

ЗК 01  Знання та розуміння предметної області та профільної діяльності. 

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

           фахових:    

ФК 02. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів 

природничих наук.  

ФК 05. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього 

середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю. 

ФК14. Здатність використовувати знання наук про Землю (метеорології та кліматології, 

гідрології, грунтознавства, геології з основами геоморфології) для дослідження явищ та 

процесів, що відбуваються в природному середовищі. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідною ОПП: 

ПРН 02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та 

природокористування. 

ПРН 03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, 

охорони довкілля та оптимального природокористування.  

ПРН 04. Використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної 

безпеки. 

ПРН 11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище.  

ПРН 25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні 

види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 



 

 3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни “Загальна геологія”  характеризує 

таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 
ДФН ЗФН 

М 1 Будова Землі. Геологічні процеси та їх вплив на 

формування рельєфу  

24 4   

ЗМ1 Геологічна будова Землі. Загальні відомості про 

рельєф. Ендогенні, екзогенні, інженерно-

геологічні процеси і явища 

18 2   

Т 1.1 Зміст геології і геоморфології та об’єкти їх 

вивчення. Земля як космічне тіло Сонячної 

системи та її характеристика. Основні завдання 

геології і геоморфології. Історія розвитку геології і 

геоморфології. Планети Сонячної системи. Форма 

Землі. Рельєф та форми рельєфу. Гіпсометрична 

крива. Геосфери (оболонки) Землі. Літосфера 

2  1 

2 

1,2,3 

1,2,3.1-

3.3 

Т 1.2  Внутрішня будова Землі. Мінеральний склад 

Землі. Гірські породи та їх класифікація. Земна 

кора і її типи. Мантія. Ядро. Фізичні поля. 

Мінерали. Фізичні властивості мінералів. 

Класифікація мінералів. Гірські породи. 

Класифікація магматичних гірських порід. 

Класифікація осадових гірських порід. Стадії 

утворення осадових гірських порід. Метаморфічні 

гірські породи 

2  1 

2 

4,5,6,7 

3.4-

3.5,4, 

5.1-5.4 

Т 1.3  Основні етапи розвитку Землі та її рельєфу. 

Відносне і абсолютне літочислення. 

Геохронологічна шкала 

2  1 

2 

10 

5.5 

Т 1.4 Ендогенні геологічні процеси та їх вплив на 

формування рельєфу. Ендогенні геологічні 

процеси. Інтрузивний магматизм. Ефузивний 

магматизм. Форми залягання ефузивних гірських 

порід. Вулканічні споруди. Метаморфізм. Форми 

залягання метаморфічних порід. Землетруси. 

Сейсмічне районування. Рельєфотворне значення 

землетрусів. Тектонічні рухи. Класифікація 

тектонічних рухів. Трансгресія і регресія. 

Горизонтальні тектонічні рухи. Неотектоніка 

4  1 

2 

8 

6 

Т 1.5 Екзогенні геологічні процеси та обумовлені 

ними форми рельєфу. Екзогенні геологічні 

процеси. Вивітрювання і денудація. 

Грунтоутворення. Поверхневі стічні води. 

Яроутворення. Осипи, обвали, зсуви, болотні 

потоки. Глибинна і бокова ерозія, абразія. Тераса. 

6  1 

2 

9 

7 



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підроз-

діл 
ДФН ЗФН 

Алювій. Підземні води. Карстові форми рельєфу. 

Грязьовий вулканізм. Льодовикові форми рельєфу. 

Давні зледеніння. Рельєф дна океанів. 

Акумулятивні процеси в океанах. Мінеральні 

ресурси Світового океану. Акумулятивна 

діяльність озер. Торфоутворення. Еолові форми 

рельєфу. Лес і лесові відклади 

Т 1.6 Антропогенні та біогенні форми рельєфу. Вплив 

господарської діяльності людини на форми 

рельєфу. Антропогенні форми рельєфу. Біогенні 

форми рельєфу 

2  2 8 

ЗМ2 Морфологічна характеристика суші і дна 

Світового океану. Прикладне значення геології 

та геоморфології 

6 2   

Т 2.1 

 

 

Морфологічна характеристика суші і дна 

Світового океану. Етапи розвитку земної кори. 

Геоструктурні області Землі. Форми рельєфу. 

Фактори рельєфоутворення. Геоморфологічні 

ландшафти 

4  1 

2 

11 

9 

Т 2.2 Геоморфологічне та геологічне картування. 

Геологічна карта. Геологічний розріз. 

Стратиграфічна колонка. Геоморфологічна карта 

2  1 

2 

15 

10 

 

                 Всього: 

                 Модуль 1 – змістових модулів -2. 

 

          3.2 Теми лабораторних занять 

 

        Теми лабораторних занять дисципліни «Загальна геологія» наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Теми лабораторних  занять 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ ДФН ЗФН 

М 1 Будова Землі. Геологічні процеси та їх вплив 

на формування рельєфу  
20 4 

  

ЗМ1 Геологічна будова Землі. Загальні відомості 

про рельєф. Ендогенні, екзогенні, інженерно-

геологічні процеси і явища 

14  

  

Л 1.1 Основні фізичні і морфологічні властивості 

мінералів та їх визначення 

2  1л 1 

Л 1.2 
Основні породо- і рудотворні мінерали та їх  

визначення 

2  1л 2 

Л 1.3 Магматичні гірські породи та їх визначення 2  1л 3 

Л 1.4 Метаморфічні гірські породи 2  1л 4 



 

Шифр  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ ДФН ЗФН 

Л 1.5 Основні осадові гірські породи та їх визначення 4  1л 5 

Л 1.6 
Відносний тa абсолютний вік гірських порід. 

Геохронологічна шкала 

2  1л 6 

ЗМ2 
Морфологічна характеристика суші і дна 

Світового океану. Прикладне значення 

геології та геоморфології 

6    

Л 2.7 
Геологічні карти, розрізи і стратиграфічні 

колонки та методи їх складання 

4  1л 7 

Л 2.8 Геоморфологічні карти, розрізи та методи їх 

складання. Зображення ерозійно-акумулятивних 

форм рельєфу на топографічних картах 

2  1л 8 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

М 1 Будова Землі. Геологічні процеси та їх 

вплив на формування рельєфу 

76   

ЗМ1 Геологічна будова Землі. Загальні 

відомості про рельєф. Ендогенні, 

екзогенні, інженерно-геологічні процеси і 

явища 

56   

Т 1.1 Зміст геології і геоморфології та об’єкти 

їх вивчення. Земля як космічне тіло 

Сонячної системи та її характеристика. 
Рельєф та форми рельєфу. Гіпсометрична 

крива 

4 1с 

1 

2 

4.1,4.2 

1,2,3 

1,2,3.1-3.3 

Т 1.2  Внутрішня будова Землі. Мінеральний 

склад Землі. Гірські породи та їх 

класифікація. Фізичні поля. Фізичні 

властивості мінералів. Класифікація 

магматичних гірських порід. Класифікація 

осадових гірських порід. Стадії утворення 

осадових гірських порід 

4 1с 

1 

2 

4.3-4.5 

4,5,6,7 

3.4-3.5,4, 

5.1-5.4 

Т 1.3  Основні етапи розвитку Землі та її 

рельєфу. Геохронологічна шкала 

4 1с 

1 

2 

4.6 

10 

5.5 

Т 1.4 Ендогенні геологічні процеси та їх вплив 

на формування рельєфу. Форми залягання 

ефузивних гірських порід. Форми залягання 

метаморфічних порід. Рельєфотворне 

значення землетрусів. Неотектоніка 

20 1с 

1 

2 

4.7-4.9 

8 

6 



 

Шифри  Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий  

номер 

розділ,  

підрозділ 

Т 1.5 Екзогенні геологічні процеси та 

обумовлені ними форми рельєфу. 

Грунтоутворення. Поверхневі стічні води. 

Яроутворення. Осипи, обвали, зсуви, 

болотні потоки. Алювій. Карстові форми 

рельєфу. Грязьовий вулканізм. Мінеральні 

ресурси Світового океану. Торфоутворення. 

Еолові форми рельєфу. Лес і лесові відклади 

20 1с 

1 

2 

4.10-4.15 

9 

7 

Т 1.6 Антропогенні та біогенні форми рельєфу. 

Антропогенні форми рельєфу. Біогенні 

форми рельєфу 

4 1с 

2 

4.16 

8 

ЗМ2 Морфологічна характеристика суші і дна 

Світового океану. Прикладне значення 

геології та геоморфології 

20 

  

Т 2.1 

 

Морфологічна характеристика суші і дна 

Світового океану . Геоструктурні області 

Землі. Геоморфологічні ландшафти 

10 1с 

1 

2 

4.17 

11 

9 

Т 2.2 Геоморфологічне та геологічне 

картування. Геологічна карта. Геологічний 

розріз. Стратиграфічна колонка. 

Геоморфологічна карта 

10 1с 

1 

2 

4.17 

15 

10 

 

Інші види самостійної роботи та загальний її баланс характеризує таблиця 1. 

 

 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1 Куровець М.І., Гунька Н.Н. Основи геології. Підручник для вузів.- Львів, 1997 р. – 694 с. 

з іл. 

2. Гунька Н.Н. Геологія і геоморфологія. Підручник для вузів.- Івано-Франківськ, 2002 р. – 

574 с. з іл. 

3 Гоптарьова Н.В.  Геологія і геоморфологія: Конспект лекцій. 2-ге видання з 

виправленнями та доповненнями. – Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 182 с. 

 

4.2  Додаткова література 

 
4 Назаренко І.І, Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство:Підручник.–Чернівці.: 

Книги – ХХІ, 2004.- 400 с. 
5 Адаменко О., Рудько Г. Екологічна геологія: Підр.для студентів вищих навчальних 

закладів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей. – К.: Манускрипт, 1998. 
– 338 с. 

 

4.3 Література та методичне забезпечення  лабораторних занять  

 

1л  О.Р. Стельмах, Н.В. Гоптарьова, М.І. Чорний.  Геологія і геоморфологія: Лабораторний 

практикум.– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 98с. 

 



 

4.4 Література та методичне забезпечення  самостійної роботи 

 

             1с Гоптарьова Н.В. Геологія і геоморфологія: Методичні вказівки для самостійного 

вивчення дисципліни. 2-ге видання з виправленнями та доповненнями. – Івано–

Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 48 с. 

 

4.5 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

           Електронний курс «Геологія і геоморфологія»  для дистанційної форми навчання.  

Івано-Франківськ:  ІФНТУНГ,  2017 (автор Гоптарьова Н.В.)  

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за двома 

змістовими модулями ЗМ1, ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  

оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни “Геологія і геоморфологія” 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  30 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1 30 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  30 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2 10 

      Усього 100 

              

         Іспит з дисципліни проводиться у тестовій формі і виставляється студенту відповідно до 

чинної шкали оцінювання, що наведена нижче. 

           

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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