
Геологія з основами геоморфології 

 

Тип дисципліни: 

обов’язкова. 

Семестр: 

перший, другий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: лекції – 60, 

лабораторні – 44. 

Лектори: 

кандидат географічних наук, доцент Кучманич Н.Г. 

Результати навчання: 

- володіти сучасними знаннями щодо геоекологічних основ середовища життєдіяльності; 

- володіти науковою інформацією щодо впливу процесів та явищ природного характеру на 

зміну екологічної ситуації; 

- прогнозувати зміни біосфери в майбутньому; 

- мислити самостійно та реалізувати здобуті знання на практиці. 

- характеризувати будову та склад земної кулі; 

- характеризувати геохронологічну шкалу; 

- знати структурні елементи та рельєфоутворюючу роль земної кори; 

- аналізувати формування та поширення рифтових зон і платформ; 

- пояснювати роль геологічної будови; 

- називати відмінності методів абсолютної та відносної геохронології; 

- аналізувати дію ендогенних та екзогенних процесів у формуванні рельєфу; 

- характеризувати типи тектонічних рухів; 

- аналізувати тектонічні рухи за проявом деформації гірських порід; 

- давати оцінку впливу геологічної будови на екологічний стан території; 

- аналізувати вивітрювання порід, як комплексний процес фізико-хімічної зміни речовини; 

- давати тлумачення процесу денудації, основним факторам та умовам його протікання; 

- розкривати суть основних процесів нагромадження пухких мінеральних і органічних 

відкладів на земній поверхні та на дні водоймищ; 

- з’ясовувати важливу роль гравітаційного переміщення у геологічних процесах, що 

виникають під дією сили тяжіння; 

- перераховувати відмінності дефляції і коразії, форми вітрового руйнування гірських 

порід; 

- розкривати суть природи походження та основних заходів боротьби з селями і потужними 

кам’яними потоками; 

- аналізувати складний комплекс чинників утворення потужних зсувів гірських порід. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– загальне землезнавство; 

– картографія з основами топографії; 

– фізика; 

– хімія; 

– загальна екологія; 

– гідрологія. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Формування і розвиток Всесвіту. Сонячна система. Зародження планет Сонячної системи і 

Землі. Земля, її форма, розмір, внутрішня будова та вік. Форма, розмір Землі та параметри 

орбіти. Будова Землі. Щільність і тиск усередині Землі. Механічні властивості та склад 

речовини оболонок Землі. Магнетизм і теплове поле Землі. Земна кора, її будова і типи. Вік 

Землі, час у геології та стратиграфічна шкала. Основні структурні елементи земної кори. 

Платформи та рухливі пояси. Структурні елементи континентів. Структурні елементи 



океанів. Рухи земної кори та їх рельєфоутворююча роль. Коливальні рухи. Тектонічні 

деформації. Складчасті та розривні порушення Складчастість. Системи розломів. Літосферні 

плити. Гірські системи (орогенні пояси). Геоморфологічні елементи дна океанів. Літосферні 

плити Землі. Рух плит. Границі плит. Зіткнення літосферних плит. Головні літосферні плити 

Землі. Рифтові гори. Тектоніка плюмів. Епейрогенічні рухи і гірські системи (орогенні 

пояси). Геоморфологічна будова дна океанів. Мінерали та гірські породи. Мінерали: форма 

кристалів, фізичні властивості, класифікація. Гірські породи: магматичні, метаморфічні, 

осадові, каустобіоліти. Метеорити. Викопне паливо. Вік Землі та гірських порід. Історія 

Землі, її минуле. Геологічний час. Скам’янілості. Відносний вік гірських порід. Абсолютний 

вік гірських порід. Ендогенні, екзогенні та техногенні геодинамічні процеси, їх 

рельєфоутворююче й екологічне значення. Екологічна геологія. Поняття про геологічне 

середовище. Екологічні зміни довкілля при геологічних процесах природного походження. 

Екологічні зміни довкілля при розробці корисних копалин. Загальні поняття екзогенних 

процесів. Динаміка геологічного середовища під впливом екзогенних геологічних процесів і 

факторів. Ландшафтно-кліматичні зони. Географічне положення. Розвиток екзогенних 

геологічних процесів у реальному часі. Вивітрювання. Фізичне вивітрювання. Хімічне 

вивітрювання. Кори вивітрювання. Ґрунти і ґрунтоутворення. Геологічна діяльність вітру. 

Гравітаційне переміщення. Рушійна сила. Класифікація процесів гравітаційного 

переміщення. Геологічна діяльність поверхневих текучих вод. Площинний схилів стік. 

Діяльність тимчасових руслових потоків. Геологічна робота річок. Геологічна діяльність 

підземних вод. Походження підземних вод. Мінералізація підземних вод. Геологічна робота 

підземних вод. Геологічна діяльність океанів і морів. Морфоструктура повного профілю в 

області переходу від материка до океану. Хвилювання, припливи, морські течії. Робота моря. 

Геологічна діяльність озер, боліт. Озера, їх геологічна роль та геологічна діяльність. Болота. 

Геологічна діяльність льодовиків. Утворення, рух типи льодовиків. Руйнівна діяльність 

льодовиків. Ґрунтовий (підземний) лід і багаторічна (вічна) мерзлота. Землетруси. Їх 

розповсюдження та сейсмічне районування. Природа землетрусів. Вимірювання сили 

землетрусів. Прогнозування землетрусів. Цунамі. Заходи захисту від землетрусів. Магма. 

Вулкани. Продукти вулканічних вивержень. Типи вулканічних вивержень. Магматизм. 

Вулканічні відклади. Поширення вулканів. Попередження вулканічних катастроф. Гарячі 

джерела й гейзери. Геотермальна енергія. Магматичні тіла. Геологічна історія Землі. 

Докембрій. Фанерозойський еон. Палеозойська ера. 
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Форми та методи навчання: 

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: захист лабораторних робіт та виконання підсумкових контрольних 

робіт; 

– підсумковий контроль: залік у першому семестрі, екзамен у другому  семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 

Кафедра: 

екології та географії. 
 


