
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І ПРАВА 
 
 

Силабус дисципліни 
 

“ГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЯ” 
 

1. Профіль дисципліни 
 
 
 

Кафедра  біоресурсів, 
аквакультури та 
природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 Природничі науки 
Спеціальність: 103 Науки про Землю 
Освітньо-професійна програма  
Кількість кредитів – 6 
Загальна кількість годин – 180 
Рік підготовки, семестр – 1-й, семестр 1-й  
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладачі 

доктор геологічних наук, професор кафедри біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук Половка С. Г. 
кандидат с.-г. наук, доцент кафедри біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук Довбиш Л.Л. 

Профайл викладача  

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
odzp/m-sklad-odzp 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-
grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml/dovbish-larisa-leonidivna 

Контактна інформація 

Контактний E-mail:serge_polovka@ukr.net; 
Тел. моб. +38097-82-31-591 
Контактний E-mail lldov@ukr.net  
Тел. моб. 067-89-512-41,  

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2337 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 14.00 
до 17.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

«Геологія та геоморфологія» є навчальною дисципліною обов’язкової складової 
навчального плану, циклу дисциплін професійної, яка сприяє підготовці фахівців 
спеціальності 103 «Науки про Землю». Студенти отримують теоретичні знання і практичні 
навички, які сприяють розумінню процесів і явищ та проблем, які виникають у надрах та 
поверхні Землі. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Мета дисципліни: надання сучасних теоретичних знань, умінь і навичок, необхідних 
майбутнім фахівцям спеціальності 103 «Науки про Землю» для ефективного вирішення 
різнорідних питань і проблем, пов’язаних із процесами та явищами, які впливають на зміни 
внутрішньої будови і рельєфу поверхні Землі. 

Цілі дисципліни: опанувати знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні 
завдання з обов’язковим урахуванням і висвітленням найважливіших наукових даних про 
будову літосфери та земних оболонок, які контактують із нею та її змінюють; характеризувати 
внутрішню будову Землі; аналізувати антропогенні зміни, які відбуваються на земній 
поверхні, включаючи екологічну проблему. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-odzp/m-sklad-odzp
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-odzp/m-sklad-odzp
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml/dovbish-larisa-leonidivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml/dovbish-larisa-leonidivna


 
Програмні результати навчання  

Шифр Результат навчання 
ПР05 Вміти проводити польові та лабораторні дослідження 
ПР08 Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні методи 

для аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів 
ПР09 Вміти виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів 

аналізу 
 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
Компетентності Програмні результати навчання 

ПР05 ПР08 ПР09 
СК15 + +  
СК16  + + 
СК20  + + 

Спеціальні: 
СК15. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних 

методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 
СК16. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер. 
СК20. Здатність самостійно досліджувати природні матеріали (у відповідності до 

спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 
звітувати про результати. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 30 4 
Практичні / лабораторні 34 8 
Самостійна робота 116 168 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: очний: лекції, практичні заняття, навчальна 
(польова) практика; самостійна робота студентів, навчальні конференції, консультації, 
індивідуальне заняття; змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 
електронного навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання – поєднання 
очної та дистанційної форматів викладання навчальної дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

  Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. 
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання курсу геологія та геоморфологія. Земля у 

Всесвіті та формування її геосфер 
1 Т1 Вступ. Геологія як наука та її історія розвитку. 2 0,5 
2 Т2 Поділ Землі на геосфери. 2 0,5 

Змістовий модуль 2. Основні положення про кристалографію, мінералогію та 
петрографію 

3 Т3 Поняття про кристалографію. 2 0,5 
4 Т4 Поняття про мінерали. 2 0,5 
5 Т5 Вчення про гірські породи. 2 0,5 



Змістовий модуль 3. Вчення про геодинамічні процеси 
Проміжний модуль1. Процеси внутрішньої динаміки 

6 Т6 Вчення про геодинамічні процеси. 2 0,5 
7 Т7 Ендогенні процеси: магматизм і вулканізм. 2 0,5 
8 Т8 Рухи земної кори та їх наслідки. 2 0,5 

Проміжний модуль2. Процеси зовнішньої динаміки 

9 Т9 Екзогенні процеси: вивітрювання і геологічна діяльність вітру 
та атмосферних вод. 2  

10 Т10 Геологічна діяльність поверхневих вод. 2  
11 Т11 Підземні води. 2  
12 Т12 Геологічна діяльність моря. 2  
13 Т13 Природні водойми: озера та болота, їх геологічна робота. 2  
14 Т14 Геологічна діяльність льоду та багаторічної мерзлоти. 2  

Змістовий модуль 4. Історична геологія 
15 Т15 Основи історичної геології та палеонтології 2  

Всього за модуль 1: 30 4 
Всього: 30 4 

 
Теми практичних занять 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Поділ Землі на геосфери. Земна кора та її типи 2 1 
2 Вивчення морфології кристалів 2  
3 Діагностичні (фізичні) властивості мінералів 2  
4 Визначення мінералів класів: сульфідів, самородних елементів, 

сульфатів, фосфатів і карбонатів 
4 1 

5 Визначення класів: окислів і гідроокислів та солей галоїдно-
водневих кислот, силікатів і органогенних мінералів 

4 1 

6 Опис та макроскопічне визначення головних представників 
магматичних гірських порід 

4 1 

7 Опис та макроскопічне визначення головних представників 
осадочних гірських порід 

4 1 

8 Опис та макроскопічне визначення головних представників 
метаморфічних гірських порід 

4 1 

9 Стратиграфічна й геохронологічна шкала та її застосування в 
геології 

2 1 

10 Найголовніші викопні рештки організмів (керуючі форми) 
минулих геологічних ер Землі 

2 1 

11 Загальні поняття про геологічну карту і розрізи та їх використання 4  
 Разом 34 8 

 
 
 

Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Описати геологічну будову та корисні копали місцевості де Ви 
проживаєте. 

8 10 

2 Які геологічні процеси протікають у Вашій місцевості (описати). 8 10 
3 Природні та штучні водойми району (області) де Ви проживаєте. 6 10 



4 Геологічна будова Житомирської області. 6 10 
5 Геологічна будова (регіон на вибір студента) 6 10 
6 Геологічна будова Українських Карпат. 8 10 
7 Геологічна будова Криму. 7 10 
8 Геологічна будова Українського щита. 7 10 
9 Геологічна будова Дніпровсько-Донецької западини. 7 10 
10 Геологічна будова Волино – Подільської плити. 7 10 
11 Геологічна будова Закарпаття. 7 10 
12 Геологічна будова Галицько – Волинської западини. 7 10 
13 Світ мінералів (описати мінерали класу … на вибір студента). 8 12 
14 Розвиток життя в протерозойській ері. 8 12 
15 Розвиток життя в мезозойській ері. 8 12 
16 Розвиток життя в кайнозойській ері. 8 12 
 Разом 116 168 

 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж 
семестру/екзамен – 60/40 

Вага кожної активності здобувача вищої 
освіти 

Відвідування лекцій – 1 бал. 
Практичні заняття – 2 бали за 1 заняття 
Реферат – 5 балів 
Реферат із презентацією – 10 балів 

Вимоги до курсової роботи  
Умови допуску до підсумкового контролю 60 балів 

Критерії оцінювання Екзамен за 100-бальною шкалою 
оцінювання 

 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу виконання 
начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового 
контролю – 40 балів. 

 
6. Результати навчання 

За результатами вивчення дисципліни «Геологія та геоморфологія» студент повинен 
знати:  

- предмет, задачі і методи досліджень загальної та історичної геології;  
- будову і склад земної кулі та земної кори; фізичні властивості мінералів, форми 

знаходження мінералів в природі, та кваліфікацію мінералів;  
- склад, структуру і текстуру, походження і класифікації гірських порід;  
- джерела енергії ендогенних та екзогенних геологічних процесів;  
- фактори, наслідки і продукти фізичного, хімічного вивітрювання та корисні 

копалини, що пов’язанні з процесами вивітрювання;  
- геологічну діяльність вітру, поверхневих вод, підземних вод, озер і боліт, 

льодовиків, океанів та морів, а також геологічні процеси в кріолітозоні;  
- процеси внутрішньої динаміки, а саме: магматизм його фактори і форми прояву; 

метаморфізм та його фактори, типи і продукти; типи тектонічних рухів земної кори 
та їх наслідки (тобто плікативні і диз’юктивні порушення залягання гірських 
порід);  



- найголовніші структури земної кори (геосинкліналі, платформи, щити і плити) та 
їх розвиток; методи визначення відносного та абсолютного віку гірських порід; 
міжнародну геохронологічну та стратиграфічну шкалу;  

- особливості розвитку земної кори в певні геологічні епохи; 
вміти:  

- знаходити елементи обмеження та елементи симетрії кристалу;  
- визначати мінерали за їх діагностичними ознаками; визначати структуру і текстуру 

гірських порід та в залежності від них визначати за допомогою таблиць гірські 
породи; 

- найпростішими методами описувати геологічні розрізи і робити їх географічну 
прив’язку; 

- працювати з різними геологічними картами та будувати нескладні геологічні 
розрізи. 

7. Пререквізити 
Перелік попередньо прослуханих дисциплін: шкільний курс географії. 

 
8. Політики дисципліни 

Курс передбачає роботу в колективі. 
Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, тощо) навчання 
може відбуватися в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та 
презентувати виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 
лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або були ж розглянуті коротко, їх 
поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 
закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 
встановленням нуль балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 
дисципліни студент отримує за заняття нуль балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 
Ліквідація заборгованості відбувається протягом одного тижня після встановленого терміну. 
При цьому оцінка знижується на 10%. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо в 
продовж семестру такі здобувачі набрали 90 – 100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: 
при використанні інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 
джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 
коректними текстовими запозичаннями не більше 20%. 

У разі вияву факту плагіату студент отримує за завдання нуль балів і повинен повторно 
виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяються використовувати лише під час он-
лайн тестування. 

Гарантується забезпечення інклюзивної освітньої діяльності в умовах рівного доступу 
до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 



Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, використання тестових завдань 
у Google Forms і Super Test. 

 
10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
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