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ВСТУП 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Геологія» сприяє  формуванню у майбутніх 

фахівців системи знань про  особливості геологічної будови Землі, головні 

закономірності геологічних екзогенних та ендогенних процесів, речовий склад 

земної кори – мінерали та гірські породи і процеси їх утворенням; вивчення 

сучасних поглядів на напрямки розвитку Землі як планети; застосування знань з 

мінералогії та петрографії для оцінки якості корисних копалин; створення 

теоретичної бази завдяки якій можливе попередження негативних наслідків 

небезпечних геологічних процесів та для  оцінки екологічного стану окремих 

об’єктів довкілля; отримання системного уявлення про геоаномальні зони та про 

основні проблеми пов’язані з впливом геоаномальних зон на біоту та людину. 

Ключові слова: геологія, Земля, екзогенні і ендогенні геологічні процеси, 

геохронологія, геоморфологія, мінерали, гірські породи, магматизм, метаморфізм, 

агрономічні руди, мінерально-сировинні ресурси, літосфера, екологічна геологія, 

геоаномальні зони, біолокація. 

 

Аbstract 

The discipline "Geology" contributes to the formation of future specialists system 

of knowledge about the geological structure of the Earth, the main laws of geological 

exogenous and endogenous processes, the material composition of the earth's crust - 

minerals and rocks and the processes of their formation; study of modern views on the 

development of the Earth as a planet; application of knowledge in mineralogy and 

petrography to assess the quality of minerals; creation of a theoretical basis due to 

which it is possible to prevent the negative consequences of dangerous geological 

processes and to assess the ecological status of individual objects of the environment; 

obtaining a systematic understanding of geoanomalous zones and the main problems 

associated with the impact of geoanomalous zones on biota and humans. 
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Key words: geology, Earth, exogenous and endogenous geological processes, 

geochronology, geomorphology, minerals, rocks, magmatism, metamorphism, 

agronomic ores, mineral resources, lithosphere, ecological geology, geoanomalous 

zones, biolocation. 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -5 Галузь знань                                       

10 Природничі науки 

Обов'язкова 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів –3 1-й 1-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

Спеціальність 

101 Екологія 

 

Освітня програма                   

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекцій 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

- 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 4 год. 

Загальна 

кількість годин 

-150 

Лабораторні 

15 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітній рівень: 

перший 

 (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Геологія» є формування у 

студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей: 

К13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

К21. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, 

спрямовані на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування 

екологічної мережі. 

К29. Розуміння екологічних функцій та властивостей ґрунтів і тенденцій їх 

змін під впливом різних факторів. 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Геологія» є:
 
навчальні дисципліни 

«Хімія», «Біологія».
 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

ПР06. Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань 

щодо проблем та формування території природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

ПР23. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та 

проектів. 

ПР25. 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. 

ПР28. Вміти оцінювати стан ґрунтового покриву; розробляти заходи 

боротьби з деградацією ґрунтів, розробляти заходи з поліпшення, збереження та 

відновлення ґрунтової структури. 
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5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  Загальні відомості про Землю та геологічні процеси. 

Основи геохронології та геоморфології 
 

Тема 1. Геологія як наука, історія її розвитку і місце серед наук про Землю 

[1] – стор. 12-16; [5] – стор. 5-14.   

 Тема 2. Земля у світовому просторі та її походження. Форма, розміри і 

будова Землі [1] – стор. 36-49, стор. 351-355; [2] – стор. 9-21; [5] – стор. 16-32.  

Тема 3. Ендогенні та екзогенні геологічні процеси [1] – стор. 232-323; [2] – 

стор. 23-92; [5] – стор. 73-178, стор. 195-214. 

Тема 4. Основи геохронології  [1] – стор. 326-342; [2] – стор. 227-239; [5] – 

стор. 285-383. 

Тема 5. Основи геоморфології [1] – стор. 356-391; [2] – стор. 266-280; [5] – 

стор. 425-436. 
 

Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії. Типи ґрунтотворних 

порід 
 

Тема 6. Мінералогія. Основні відомості про мінерали [1] – стор. 64-73; [2] – 

стор. 93-120; [5] – стор. 36-48. 

Тема 7. Класи мінералів та характеристика найпоширеніших  мінералів [1] – 

стор. 73-85; [2] – стор. 126-182; [5] – стор. 48-70. 

Тема 8. Петрографія. Основні відомості про гірські породи. Магматизм 

мінералів [1] – стор. 86-94; [2] – стор. 183-195; [5] – стор. 73-95. 

Тема 9. Осадові  та метаморфічні гірські породи [1] – стор. 94-113; [2] – 

стор. 195-225; [5] – стор. 184-194, стор. 225-216. 

 Тема 10. Генетичні типи ґрунтотворних порід. Агрономічні руди [1] – стор. 

245-247; [2] – стор. 241-265. 

  

Змістовий модуль 3.  Раціональне використання та охорона геологічного 

середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 
 

 Тема 11. Геологічне середовище як складова довкілля. Ресурси геологічного 

середовища [1] – стор. 202-228; [3] – стор. 7-54; [5] – стор. 436-473. 

Тема 12.  Геоаномальні зони як компонент навколишнього середовища  [4] 

– стор. 8-15.  

Тема 13. Силовий каркас Землі та ґратчасті координатні сітки 

геоаномальних зон. Геоаномальні зони, пов'язані з надрами Землі та динамікою 

земної кори [4] – стор. 17-29, стор. 31-162.  

 Тема 14. Основи біолокації. Методи виявлення геоаномальних зон [4] – 

стор. 214-233. 

Тема 15. Найзначніші геоаномальні зони. Вплив геоаномальних зон на 

біологічні об’єкти [4] – стор. 175-212, стор. 233-252. 



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. лек пр лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про Землю та геологічні процеси. Основи геохронології та геоморфології 

Тема 1. Наука геологія, історія її розвитку і місце серед наук про Землю 7 2 - - 5 9 1 - - 8 

Тема 2. Земля у світовому просторі та її походження. Форма, розміри і 

будова Землі 
8 2 1 - 5 

8 - - - 8 

Тема 3. Ендогенні та екзогенні геологічні процеси 10 2 2 - 6 10 - 2 - 8 

Тема 4. Основи геохронології 10 2 2 - 6 9 1 - - 8 

Тема 5. Основи геоморфології 10 2 2 - 6 9 - - - 9 

Разом за змістовим модулем 1 45 10 7 - 28 45 2 2 - 41 

Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії 

Тема 6. Мінералогія. Основні відомості про мінерали  11 2 - 2 7 11 1 - - 10 

Тема 7. Класи мінералів та характеристика найпоширеніших  мінералів 13 2 - 4 7 13 - - 2 11 

Тема 8. Петрографія. Основні відомості про гірські породи. Магматизм 13 2 - 4 7 12 1 - - 11 

Тема 9. Осадові та метаморфічні гірські породи 13 2 - 4 7 13 - - 2 11 

Тема 10. Генетичні типи ґрунтотворних порід. Агрономічні руди 10 2 - 1 7 11 - - - 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 - 15 35 60 2 - 4 54 

Змістовий модуль 3. Раціональне використання та охорона геологічного середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 

Тема 11.  Геологічне середовище як складова довкілля. Ресурси 

геологічного середовища 
10 2 2 - 6 

10 1 - - 9 

Тема 12. Геоаномальні зони як компонент навколишнього середовища 7 2 - - 5 9 1 - - 8 

Тема 13. Силовий каркас Землі та ґратчасті координатні сітки 

геоаномальних зон. Геоаномальні зони, пов'язані з надрами Землі та 

динамікою земної кори 

9 2 2 - 5 

8 - - - 8 

Тема 14. Основи біолокації. Методи виявлення геоаномальних зон 10 2 2 - 6 10 - 2 - 8 

Тема 15. Найзначніші геоаномальні зони. Вплив геоаномальних зон на 

біологічні об’єкти.  
9 2 2 - 5 

8 - - - 8 

Разом за змістовим модулем 3 45 10 8 - 27 45 2 2 - 41 

Разом за курсом  150 30 15 15 90 150 6 4 4 136 



Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1.  Загальні відомості про Землю та геологічні 

процеси. Основи геохронології та геоморфології 

 

1 Тема 1. Загальні відомості про геологію та Землю. 

Вивчення змісту гіпотез походження Землі. 
1 - 

2 Тема 2. Складання схематичного розрізу Земної кулі та 

вивчення внутрішньої будови Землі. 
2 - 

3 Тема 3. Ендогенні геологічні процеси. 2 2 

4 Тема 4.  Екзогенні геологічні процеси.  2 - 

Разом за змістовим модулем 1 7 2 

Змістовий модуль 3. Раціональне використання та охорона 

геологічного середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 
 

5 Тема 5. Вивчення карт мінерально-сировинної бази 

України 
2 - 

6 Тема 6. Вивчення різних типів координатних 

(геобіологічних) сіток геоаномальних зон. Вивчення зон 

підземних водних потоків та зон утворення карстових 

масивів.  

2 - 

7 Тема 7.  Вивчення методик виявлення геоаномальних зон 2 2 

8 Тема 8.  Дослідження впливу геопатогенних зон на 

організм людини. Методи захисту людини і нейтралізації 

впливу геопатогенних зон.  

2  

Разом за змістовим модулем 3 8 2 

 Усього годин 15 4 

 

Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії  

1 Тема 1. Дослідження фізичних та хімічних діагностичних 

ознак мінералів  
2 - 

2 Тема 2. Опис фізичних властивостей мінералів: самородні 

елементи, сульфіди 
2 2 

3 Тема 3. Опис фізичних властивостей мінералів: оксиди і 

гідроксиди, галоїдні сполуки, солі кисневмісних кислот 
2 - 

4 Тема 4. Дослідження структури і текстури гірських порід 2 - 

5 Тема 5. Вивчення та опис магматичних гірських порід. 

Інтрузивні та ефузивні магматичні породи  
2 - 

6 Тема 6. Вивчення та опис осадових гірських порід. 2 2 

7 Тема 7. Вивчення та опис метаморфічних гірських порід 2 - 

8 Тема 8. Вивчення та опис агрономічних руд. 1 - 

Разом за змістовим модулем 2 15 4 

Усього годин 15 4 
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Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

 підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

 підготовка до практичних занять – 2 години на 1 заняття; 

 підготовка до лабораторних робіт – 3 години на 1 роботу; 

 підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  
 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 

Підготовка до лекцій  (самостійне 

опрацювання лекцій для заочної форми 

навчання) 

15 45 

2 Підготовка до практичних робіт  16 4 

3 Підготовка до лабораторних робіт 24 6 

4 
Підготовка до поточного модульного 

контролю 
15 - 

5 Підготовка контрольної роботи - 36 

6 Підготовка до екзамену 20 45 

Разом 90 136 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

• завдання на практичних і лабораторних роботах; 

• тестові завдання для поточного модульного контролю; 

• виконання контрольної роботи (для  заочної форми навчання); 

• екзамен. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю (практичні роботи, лабораторні роботи та тестові завдання для 

поточного модульного контролю) і оцінки з екзамену. У кожного компонента 
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своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може 

набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні 

оцінки протягом семестру за виконання лабораторних робіт, практичних робіт 

та тестових завдань для поточного модульного контролю. 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок складає 40 

балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки 

екзамену. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми 

(у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

практичних заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань 

практичних і лабораторних робіт.   

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 
 

Практичні роботи 

    Кількість балів 

Критерії оцінювання 
Денна 

форма 

Заочна 

форма 

3 5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана 

самостійно, чітко сформульовані цілі та завдання. 

Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Звіт відповідає встановленим вимогам, 

містить аргументовані висновки.  

2 3 

Робота виконана самостійно з порушенням 

встановлених термінів. Студент виконує практичну 

роботу згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача. Звіт відповідає встановленим вимогам. 

1 1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує практичну роботу під керівництвом 

викладача. Складений звіт містить неточності у 

висновках та помилки. 

0 0 Робота не виконувалася 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми – 

24 бали ( 8 робіт по 3 бали), для заочної форми – 10 балів (2  роботи по 5 балів). 
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Лабораторні роботи 

Кількість балів 
Критерії оцінювання Денна 

форма 

Заочна 

форма 

3 5 

Робота виконана у встановлений термін. Виконана самостійно, 

чітко сформульовані цілі, завдання та гіпотеза досліджень. 

Застосовувалися коректні методи обробки отриманих 

результатів. У висновках проведена коректна інтерпретація 

результатів.  

2 3 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну роботу згідно з інструкцією, 

іноді після консультації викладача; описує спостереження; 

складає звіт, що містить неточності у висновках та помилки. 

1 1 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

Студент виконує лабораторну під керівництвом викладача; 

складений звіт містить неточності у висновках та помилки. 

0 0 Робота не виконувалася 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми:  для денної форми – 24 

бали ( 8 робіт по 3 бали), для заочної форми – 10 балів (2  роботи по 5 балів). 
 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 12 11 10 9 8 7 5 4 3 2 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 12 балів  
 

Контрольна робота (для заочної форми навчання) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

35-40 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, аргументовано і у правильній послідовності. 

Використані не тільки рекомендовані джерела інформації, а й новітні, 

самостійно знайдені у періодичних виданнях та в Інтернет-ресурсах. 

Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота достатньо 

ілюстрована, оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент вільно орієнтується в 

матеріалах. 

26-34 

Робота виконана у встановлений термін. Матеріал викладено у 

достатньому обсязі, логічно. Використані рекомендовані джерела 

інформації. Правильно сформульовані узагальнюючі висновки. Робота 

оформлена акуратно, з дотриманням вимог до технічної документації. Під 

час захисту роботи студент орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

неточності. 
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16-25 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено у правильній послідовності, але недостатньо повно. 

Недостатньо використані рекомендовані джерела інформації. Висновки 

сформульовані формально або не зв’язані з матеріалами роботи. В 

оформлені роботи є порушення вимог до технічної документації. Під час 

захисту роботи студент в цілому орієнтується в матеріалах, у відповідях є 

помилки та неточності. 

1-15 

Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Матеріал 

викладено безсистемно, висновки сформульовані формально або відсутні. 

Робота оформлена неохайно, з порушенням вимог до технічної 

документації. Під час захисту роботи студент слабо орієнтується в 

матеріалах, у відповідях є помилки.  

0 Роботу не виконано 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (заочна форма): 40 

балів за контрольну роботу 

 

 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

        Підсумковий контроль складається з тестування (10 тестових завдань) та 

письмової відповіді на 2 контрольні  питання. 

 

Тестування 

Правильних 

відповідей, % 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 

Контрольне питання (1 питання – 15 балів) 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

15 

Вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за 

необхідністю) аргументованість висновку. 

12 Вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні. 

8 
Вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні приклади та 

аргументація висновку. 

6 
Невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами. 

3 Невірна відповідь. 

0 Відсутність відповіді. 
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Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Виконання практичних завдань 8 х 3 бали = 24 балів 2 х 5 балів = 10 балів 

Виконання лабораторних занять 8 х 3 бали = 24 балів 2 х 5 балів = 10 балів 

Поточний модульний контроль 1 х 12 балів = 12 балів - 

Виконання контрольної роботи - 1 к.р.х40 балів  = 40 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 балів 100 балів 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

  

Елемент 

програми 

Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 
Практична робота № 1 3 

- - 

Т2 - - 

Т3 Практична робота № 2 3 - - 

Т4 Практична робота № 3 3 Практична робота № 3 5 

Т5 Практична робота № 4 3 - - 

ЗМ 2 

Т6 Лабораторна робота № 1 3 - 5 

Т7 
Лабораторна робота № 2 3 Лабораторна робота № 2 

 
Лабораторна робота № 3 3 - 

 

Т8 
Лабораторна робота № 4 3 - - 

Лабораторна робота № 5 3 -  

Т9 
Лабораторна робота № 6 3 Лабораторна робота № 6 5 

Лабораторна робота № 7 3 -  

Т10 Лабораторна робота № 8 3 - - 

ЗМ 3 

Т11 
Практична робота № 5 3 

- - 

Т12 - - 

Т13 Практична робота № 6 3 - - 

Т14 Практична робота № 7 3 Практична робота № 7 5 

Т15 Практична робота № 8 3 - - 

ПМК Тестові завдання 12 - - 

Контрольна 

робота 
- - Контрольна робота 40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40 Екзамен 40 

Сума балів - 100 - 100 

 

9. Засоби навчання 
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1. Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт. 

2. Інструктивно-методичні матеріали і навчальні прилади для виконання 

лабораторних робіт 

3. Мультимедійна проекційна апаратура, ноутбук для презентацій (з 

використанням програми Microsoft PowerPoint) і показу відеоматеріалів. 

4. Бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні  

рекомендації, наукова література тощо).  

При викладанні дисципліна використовуються наступні методи навчання: 

дослідницький, проблемний, пояснювально-ілюстративний 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Геологія з основами геоморфології : підруч. для студ. екол. і геогр. спец. 

вищ. навч. закл. / Г. I. Рудько, О. М. Адаменко, О. В. Чепіжко та ін. Чернівці 

: Букрек, 2010. 400 с. 

2. Геологія з основами мінералогії: навчальний посібник / Д.Г. Тихоненко, 

В.В. Дегтярьов, М.А. Щуковський та ін.; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. 

Д.Г. Тихоненка. К.: Вища освіта, 2003. 287 с. 

3. Екологічна геологія: підручник / за ред. д.г.-м.н. М.М. Коржнева. Київ: ВПЦ 

«Київський університет».  2005. 257 с. 

4. Рижков С.С., Маркіна Л.М., Філатова М.І. Геоаномальні зони та біота : 

навчальний посібник. Миколаїв : НУК, 2015. 268 с. 

5. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. Київ: Либідь, 2003. 480 с. 

  

Допоміжна 

1. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. – 

К.: ВГЛ «Обрії», 2004. 236 с. 

2. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека 

техногенних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних 

процесів. Львів - Київ, 2002. 624 с. 

3.  Довгій С.О., Павлишин В.І. Екологічна мінералогія України. Київ: Наукова 

думка, 2003. 150 с. 

4. Жарикова І.І. Топографія з основами геодезії : методичні вказівки /             

І.І. Жарикова, Н.Я. Кизилова URL: http:/www.synergy-gis.com/lib/topogeo/l-

4.htm. 

5. Павловська Т. С. Геоморфологія: терміни й поняття : навчальний посібник / 

Т. С. Павловська. Луцьк : Волин. Нац. Ун-т ім. Л. Українки, 2009. 281 с. 
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6. Рельєф України: навчальний посібник для вузів / Б. О. Вахрушев, І. П. 

Ковальчук, О. О. Комлєв та ін. ; за ред. В. В. Стецюка. Київ : Видавничий 

дім «Слово», 2010. 688 с. 

7. Стецюк В.В., Ткаченко Т.І. Екологічна геоморфологія України (теорія і 

практика регіональної екологічної геоморфології). Київ : «Стафед-2», 2004. 

224 с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Енциклопедія, загальні відомості про геопатогенні зони. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Геопатогенные_зоны.   

2. Мапи корисних копалин України. URL: https://geoproff.com.ua/statti/mapa-

korisnuh-porid-ukraine 

3. Методи пошуку геоаномальних зон. URL:  http://ehow.in.ua/36886-yak-

znajjti-geopatogenni-zoni.html.  

4. Оглядові геологічні карти. Державна служба геології та надр України. URL: 

http://www.geo.gov.ua/old/storinka/oglyadovi-geologichni-karty 

5. Онлайн карта аномальних зон світу. URL:  http://anomalno.ru/karta_ 

anomalnykh_zon/.  

6. Сайт Волинського центру історичних та геофізичних досліджень. URL:  

http://rivne-surenzh.com.ua/ua/research/geo/9.  

7. Стан мінерально-сировинної бази України. Державна служба геології та 

надр України. URL: http://www.geo.gov.ua/old/storinka/stan-mineralno-

syrovynnoyi-bazy-ukrayiny 
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