
Загальне землезнавство 

 

Тип дисципліни: 

нормативна 

Семестр: 

перший 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 120(кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 30, 

практичні – 14. 

Лектори: 

Викладач  кафедри екології та географії Досвядчинська М.Р. 

Результати навчання: 

– оцінювати вплив процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення 

екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю; 

– застосовувати екологічні знання при ствердженні активної природоохоронної життєвої 

позиції і формуванні світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних концепцій; 

– основні етапи становлення і розвитку загального землезнавства; 

– теоретичні основи землезнавства; 

– основні риси будови Всесвіту, поняття про Всесвіт, Метагалактику та Нашу Галактику, 

короткі відомості про планети та інші тіла Сонячної системи; 

– внутрішню будову Землі, сучасні особливості розподілу суші та моря; 

– загальні відомості про географічні оболонки Землі – ритмічні явища в географічній 

оболонці; 

– розвиток географічної оболонки, структуру географічної оболонки; 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– хімія; 

– фізика; 

– геологія з основами геоморфології; 

– екологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Предмет, завдання та розвиток ідей землезнавства. Сучасні напрямки наукових 

землезнавчих досліджень в Україні. Будова та основні характеристики Всесвіту. Поняття 

про Галактики. Загальна характеристика Сонця. Місяць як природний супутник Землі. 

Планети типу Земля. Планети-гіганти. Загальна характеристика Землі як планети. Рух 

Землі навколо Сонця. Рух Землі і календар. Літосфера. Гравітаційне поле Землі. Магнітні 

властивості Землі. Внутрішні (ендогенні) процеси рельєфотворення. Склад земної кори. 

Класифікація мінералів. Гірські породи, їх походження і класифікація. Гідросфера 

Загальна характеристика гідросфери Світовий океан і його розподіл. Біологічні і 

геологічні ресурси океану. Поверхневі води. Ріки, їх будова і характеристики. Фізичні 

показники ріки. Живлення рік. Життя в ріках. Ріки України. Екологічні проблеми рік 

України. Озера та їх класифікація. Болота, їх значення у природі та житті людини. 

Класифікація озер. Температурний режим та солоність озер. Екологічні проблеми 

гідросфери та шляхи їх усунення. Атмосфера, її будова, температурний та водний режими. 

Тиск атмосфери і вітри. Баричне поле Землі. Повітряні маси і фронти. Погода і клімат. 

Охорона атмосфери. Динамічна рівновага атмосфери. Техногенний вплив на атмосферу. 

Поняття про біосферу. Поняття про ноосферу. Колообіг речовин у біосфері. Ґрунти. 

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом. Охорона ґрунтів. Диференціація 

географічної оболонки. Вертикальна ярусність географічної оболонки. Взаємозв’язок 

людини і природи. Чисельність населення планети і демографічна проблема.  
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Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання практичних робіт, виконання контрольних робіт; 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 


