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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 – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки, семестр – 1-й, семестр 2-й  
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач доктор геологічних наук, професор Половка С.Г., 
кандидат технічних наук, доцент Стріха В.Г.  

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-
odzp/m-sklad-odzp 

Контактна інформація Контактний E-mail:serge_polovka@ukr.net; 
Тел. моб. +38097-82-31-591 

Сторінка курсу в 
Moodle Дайте посилання на дисципліну в системі Moodle 

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

 
3. Анотація до дисципліни 

«Загальне землезнавство» 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 географічній оболонці. 

 
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 зміною географічного середовища, 
розв’язання яких неможливе без знання законів та закономірностей розвитку географічної 
оболонки Землі. 

Цілі дисципліни: опанувати знаннями, вміннями та навичками вирішувати 
професійні завдання з обов’язковим урахуванням і висвітленням найважливіших наукових 
даних про будову літосфери, атмосфери, гідросфери та біосфери; характеризувати 
структуру географічної оболонки; аналізувати антропогенні зміни довкілля і сучасні 
екологічні проблеми людства. 

Перелік компетентностей, якими повинен опанувати студент при вивченні 
дисципліни: 

 
 
Загальні компетентності (ЗК): 



К1. Усне і письмове спілкування рідною мовою: уміння вести дискусію, 
використовувати відповідну термінологію та способи вираження думки в усній та 
письмовій формі рідною мовою. 

К7. Здатність до організації та планування. Здатність до самоорганізації. 
К8. Здатність до критики та самокритики. 
К9. Комунікаційні навички. Здатність до ефективних комунікацій та до 

представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, 
використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни. 
Здатність до комунікаційної взаємодії в господарській діяльності – знання і розуміння 
предметної області і професії. 

К10. Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух підприємництва. 
Здатність до формування світогляду, розуміння принципів розвитку суспільства. 

К11. Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень своїх знань. 
К12. Турбота про якість. Здатність виконувати професійну діяльність відповідно до 

стандартів якості, а також володіти засобами їх впровадження. 
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 
ФК1. Здатність обґрунтовувати власну точку зору та висновки, використовуючи 

основні теорії та концепції наук про Землю. 
ФК2. Здатність організовувати та здійснювати лабораторні та польові дослідження 

об’єктів / складових навколишнього природного середовища у адекватний та безпечний 
спосіб ( у тому числі із використанням інформаційних технологій). 

ФК3. Здатність описувати результати лабораторних та польових досліджень і 
складати відповідні звіти. 

ФК4. Здатність показувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, 
історії і складу Землі як природної системи. 

ФК5. Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і 
технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. 

ФК6. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер. 
ФК7. Здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) 

на різних просторово-часових масштабах. 
ФК8. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у 

послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання. 
ФК9. Знання і використання специфічних для наук про Землю теорій, парадигм, 

концепцій та принципів відповідно до спеціалізації. 
ФК10. Самостійно досліджувати природні об’єкти та процеси (у відповідності до 

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

ФК11. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки 
звітності. 

ФК12. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти 
у геосферах, їх властивості та притаманні ним процеси. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 42 4 
Практичні / лабораторні 42 8 
Самостійна робота 66 138 

 
 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни: очний: лекції, практичні заняття, 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. Загальне землезнавство 
Змістовий модуль 1. Історія та методологія землезнавства 

1 Т1 Вступ. Коротка історія розвитку знань про Землю та Всесвіт. 2 0,5 
2 Т2 Джерела інформації та методологічні засади в землезнавстві. 

Методологія сучасного землезнавства. 4 0,5 

3 Т3 Парадигми землезнавства. 4 0,5 
Змістовий модуль 2. Земля у Всесвіті 

4 Т4 Загальна характеристика Всесвіту та Сонячної системи. 4 0,5 
5 Т5 Земля як планета. 2 0,5 
6 Т6 Рухи Землі та їх наслідки. 4 0,25 

Змістовий модуль 3. Географічна оболонка 
7 Т7 Загальні природничі й організаційні закони в географічній 

оболонці. 4 0,25 

8 Т8 Геосистеми. Поняття природно-територіального комплексу 4 0,25 
9 Т9 Будова та динаміка географічної оболонки 4 0,25 

10 Т10 Організація та глобальні зміни географічної оболонки. 4 0,25 
11 Т11 Антропосфера. Землезнавчі аспекти ноосферного розвитку. 4 0,25 
12 Т12 Світова екологічна криза 2  

Разом за модуль 1: 42 4 
Разом: 42 4 

 
10. Теми практичних занять 

 

№
 з/

п 

Те
ма

  Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

МОДУЛЬ 1. Загальне землезнавство 
Змістовий модуль 1. Історія та методологія землезнавства 

1 Т1 Етапи пізнання земної поверхні та розвитку землезнавства 8 1 
2 Т2 Засоби подання інформації в землезнавстві 6 1 

Змістовий модуль 2. Земля у Всесвіті 
3 Т3 Сонячна система та небесна сфера 4 1 
4 Т4 Фігура та розміри Землі. 4 1 
5 Т5 Докази кулястості планети 4 1 

Змістовий модуль 3. Географічна оболонка 
6 Т6 Осьовий та орбітальний рухи Землі 4 1 
7 Т7 Час та географічна довгота 4 1 
8 Т8 Гравітаційне та геомагнітне поля 4 1 
9 Т9 Закономірності та диференціація географічної оболонки. 4  

Всього за модуль 1: 42 8 
Всього: 42 8 

11. Самостійна робота 
 

№
 з

/п
 

Те
м

а Назва теми Кількість годин 



денна 
форма 

заоч
на 

фор
ма 

МОДУЛЬ 1. Загальне землезнавство 
Змістовий модуль 1. Історія та методологія землезнавства 

1 Т1 Вивчити роль українських учених у пізнанні Всесвіту. Ознайомитись 
з розвитком географії на території України 6 12 

2 Т2 Роль географічних товариств у дослідженні Землі. Географічне 
товариство України: здобутки та перспективи 6 12 

3 Т3 Геоінформаційні технології в загальному землезнавстві 6 12 
Змістовий модуль 2. Земля у Всесвіті 

4 Т4 Пульсари та чорні зірки. Теорія великого вибуху 6 8 
5 Т5 Історія вивчення галактик. Галактика Туманність Андромеди 7 8 
6 Т6 Місяць – супутник Землі 7 12 
7 Т7 Історія природокористування, екологічні кризи минулого 7 12 

Змістовий модуль 3. Географічна оболонка 
8 Т8 Сучасні екологічні проблеми Землі. Сучасні антропогенні 

ландшафти планети 7 18 

9 Т9 Оптимізація природокористування 7 22 
10 Т10 Вчення В.І. Вернадського про ноосферу. Техносфера 7 22 

Разом за модуль 1: 66 138 
Разом: 66 138 

 

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 занняття – 2 бали за 1 заняття 
Реферат – 5 балів 
Реферат із презинтацією – 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 

Р1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю. 
Р3. Використовувати усно і письмово грамотну професійну українську мову. 
Р4. Використовувати інформаційні технології та картографічні моделі в галузі наук про 
Землю. 
Р6. Демонструвати уміння проводити польові та лабораторні дослідження. 
Р7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної 
системи. 
Р8. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, 
інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку 
геосфер. 



Р9. Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних систем і 
об’єктів.  
Р10. Виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу.   
Р11. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних 
просторово-часових масштабах. 
Р12. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень, 
інтегрувати їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання. 
Р13. Називати і використовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про 
Землю відповідно до спеціалізації.  
Р14. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, інтелектуальної чесності, 
професійного кодексу поведінки.  
Р15. Демонструвати здатність проводити самостійні дослідження природних об’єктів і 
процесів у геосферах у польових і лабораторних умовах. 
Р16. Вміти планувати та проводити польові та лабораторні дослідженні і готувати звіти. 

 
7. Пререквізити 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: геологія та геоморфологія, метеорологія та 
кліматологія, гідрологія та океанологія, тощо. 

 
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 

 
Базова 

1. Багров М. В. Землезнавство : підручник / Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г.; 
за ред. П.Г. Шищенка. – К. : Либідь, 2000. – 464 с. 

2. Волошин І. І. Загальне землезнавство : навч. посіб. для вузів / Волошин І. І. – 
Ніжин: Видавництво Ніжинського педагогічного університету імені М. Гоголя, 2002 . – 
294 с. 

3. Гомзяков А. В. Общее землеведение : учебник / А. В. Гомзяков, Г. К. Осипов – 
СПб. : ИГК ВКА имени А. Ф. Можайского, 2009–2010. – Т. 1–3. 

4. Загальне землезнавство. Книга 1 : навчальний посібник / авт.-уклад. О. Д. Лаврик. 
– Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – 112 с. 

5. Загальне землезнавство: практикум / За ред. М.Ю. Кулаковської і П.А. Шкрябія: 
Посібник для педінститутів. – К.: Вища школа. Головне вид-во, 1981. – 248 с. 

6. Коротун І. М. Основи загального землезнавства : навч. посіб. / Коротун І. М. – 
Рівне : РДТУ, 1999. – 310 с. 

7. Мильков Ф. Н. Общее землеведение : учеб. пособ. для студентов вузов / Мильков 
Ф. Н. – М. : Высшая школа, 1990. – 335 с. 

8. Неклюкова Н. П. Общее землеведение : учеб. пособ. / Неклюкова Н. П. – М. : 
Просвещение, 1967. – 385 с. 

9. Олійник Я. Б. Загальне землезнавство : навч. посіб. / Олійник Я. Б., Федорищак 
Р. П., Шищенко П. Г. – К. : Знання-Прес, 2003. – 247 с. 

10.Ратобыльский Н. С. Общее землеведение и краеведение : учеб. пособ. / Н. С. 
Ратобыльский, П. А. Лярский ; под ред. В. Г. Завриева. – Минск : Вышейшая школа, 1976. 
– 416 с. 

11.Савцова Т. М. Общее землеведение : учеб. пособ. для студентов высших учебных 
заведений / Савцова Т. М. – М. : Издательский центр "Академия", 2003. – 416 с. 

12.Селиверстов Ю. П. Землеведение : учеб. пособ. для студ. вузов / Ю. П. 
Селиверстов, А. А. Бобков. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 

13.Федорищак Р. П. Загальне землезнавство : навч. посіб. для студ. географ. спец. 
ун-тів / Федорищак Р. П. – К. : Вища школа, 1995. – 223 с. 

14.Шубаев Л. П. Общее землеведение : учеб. пособ. для студентов-географов / 
Шубаев Л. П. – М. Высшая школа, 1977. – 455 с. 

 
Допоміжна 

 
1. Атлас світу. – К.: НВП «Картографія», 1999. – 216 с. 
2. Волошин І. І. Загальне землезнавство : практикум / І. І. Волошин, А. Є. 

Уварова. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2000. – 238 с. 
3. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. / Редкол.: О.М. Маринич (відп. 

ред.) та інш. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1989 – 1993. 
4. Єна О.В. Словник-довідник з фізичної географії / О.В.Єна, О.В.Супричов – 

К.: Довіра, 2002. – 238 с. 
5. Жупанський Я.І. Словник термінів і понять з географії. / Я.І. Жупанський. – 

Чернівці: Технодрук, 2006. – 192 с. 
6. Заставецька О. В. Фізична географія : зб. задач і вправ. 6 – 8 класи / 

Заставецька О. В. – Тернопіль: Навчальна Книга – Богдан, 2008. – 58 c. 
7. Мильков Ф. Н. Словарь справочник по физической географи / Мильков Ф. Н. 

– М.: Географгиз, 1960. – 271 с. 
8. Неклюкова Н. П. Практикум по общему землеведению: [учебное пособие для 

студентов пед. ин-тов.] / Неклюкова Н. П. – М.: Просвещение, 1977. – 143 с. 



9. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению: [учеб. пособие для 
студентов географов педин-тов.] / К.В. Пашканг – М.: Высшая школа, 1982. – 223 с. 

10. Талант Т.Г. Практические занятия по землеведению и краеведению: [учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов.] / Т.Г. Талант, Е.М. Гурвич – М.: Просвещение, 1988. – 
112 с. 

11. Твердохлєбов І.Т. Словник-довідник учителя географії / І.Т. Твердохлєбов, 
М.Р. Тракчеєв – К.: Радянська школа, 1981. – 136 с. 

12. Тутковський П. А. Загальне землезнавство : підручник для вищих шкіл і для 
самоосвіти / Тутковський П. А. – X.: Держвидав України, 1927. – 494 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук 
http://www.kbapn.znau.edu.ua 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 
бібліотек (на розсуд викладача). 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

4. http://adventure.hut.ru/general/index.htm 
5. http://geo.1september.ru/ 
6. http://geografia.ru/ 
7. http://geografica.net.ua/ 
8. http://geography.about.com/ 
9. http://geo-tur.narod.ru/ 
10. http://nature.worldstreasure.com/ 
11. http://www.rgo.ru/ 
12. http://www.twirpx.com 
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