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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

6 

Галузь знань 

18 – Виробництво та 

технології 
(шифр і назва) 

Нормативна навчальна 

дисципліна циклу 

загальної підготовки  

Модулів – 1 Спеціальність 

183  «Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 
(шифр і назва) 

 

Освітня програма 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3  1-й 

Індивідуальне 

завдання: 

       Реферат                . 
                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4, 

самостійної роботи 

студента – 8. 

 

Ступінь вищої освіти 

 бакалавр  

30 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 

Лабораторні 

15 год. 

Самостійна робота 

120 год. 

 

Вид контролю:   

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

    для денної форми навчання 1:2. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою навчальної дисципліни  «Геологія»  є ознайомлення студентів з 

геологією як наукою про Землю, її основними розділами, методами геологічних 

досліджень, її місцем у системі природничих наук; вивчення основних видів 

геоаномальних зон, розкриття основних чинників формування геоаномальних 

зон та їх впливу на біоту. 

Завданнями навчальної дисципліни є: формування 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

- теорії походження, розвиток і будову Землі; 

- основні етапи геологічної історії Землі та біосфери, геохронологічну 

шкалу ер та періодів. 

- геологічні явища, пов’язані з ендогенними та екзогенними процесами та 

їх роль у формуванні рельєфу та земної кори; 

- властивості мінералів, їх класифікацію і використання в народному 

господарстві; 

- класифікацію та властивості гірських порід, корисних копалин; 

- основні методи геологічних досліджень; 

-  основні елементи і форми рельєфу;  

- особливості геолого-геоморфологічної будови території України; 

- стан мінерально-ресурсної бази держави, перспективи раціонального 

видобутку мінеральної сировини. 

- геологічні та геоморфологічні зйомки та картування, 

- основні види геоаномальних зон та причини їх виникнення;  

- методи та засоби визначення геоаномальних зон;  

- розповсюдження геоаномальних зон на території України; 

-  хвороби, що виникають у людини під час перебування у патогенних 

зонах.  
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      вміти: 

- описувати та діагностувати мінерали і гірські породи; 

- читати по топографічних картах і розпізнавати на місцевості 

різноманітні форми рельєфу;  

-  оцінювати можливий ризик виникнення кризових геологічних явищ та 

катастроф;  

- відрізняти та оцінювати роль геологічних та геоморфологічних факторів 

у формуванні та розвитку екологічних ситуацій, 

- вміти користуватися геоекологічними та геоморфологічними 

матеріалами і картами при виконанні комплексних екологічних оцінок природи, 

об’єктів, узагальнень, прогнозів. 

- виявляти геопатогеннi та геопозитивнi зони, визначати потужності 

впливу геоаномальних зон; 

-  застосовувати засоби захисту від впливу геопатогенних зон. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

К02 Знання і критичне розуміння 

предметної області та професійної 

діяльності. 
 

К 8. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища та 

забезпечення сталого розвитку 

суспільства.  
 

К12. Здатність до попередження 

забруднення довкілля та кризових явищ і 

процесів. 

 

ПР07. Здійснювати науково-

обґрунтовані технічні, технологічні 

та організаційні заходи щодо 

запобігання забруднення довкілля. 

 
 

3. 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 

Виникнення і становлення геології як науки. Пізнавальне значення 

геології. Зв`язок геології з іншими науками та розподіл її на окремі дисципліни. 
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Методи дослідження науки.   Розвиток геології в Україні. Сучасна геологія її 

місце серед наук про Землю. 

 

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

будова Землі 

Місце Землі у Всесвіті та будова Сонячної системи. Перші космогонічні 

гіпотези. “Катастрофічні” космогонічні гіпотези. Походження та розвиток зірок.  

Основні дані про Землю: радіус, маса та щільність. Оболонки Землі: 

зовнішні та внутрішні сфери Землі. Розподіл сили тяжіння. Радіоактивність та 

теплота Землі. Земний магнетизм. Загальна геохімічна характеристика Землі. 

Хімічний склад Землі. 
 

Тема 3. Ендогенні та екзогенні геологічні процеси 

Поняття про ендогенні та екзогенні процеси. 

Процеси внутрішньої динаміки (ендогенні геологічні процеси). Поняття 

про давні, неотектонічні й сучасні рухи та методи їх вивчення. 

Складкоутворюючі та розривні рухи земної кори. Сейсмічні явища. Землетруси. 

Вулканізм.  

Процеси зовнішньої динаміки (екзогенні геологічні явища і утворення). 

Вивітрювання та геологічна дія вітру. Форми рельєфу, що утворені процесами 

вивітрювання і гравітації. 

Рельєфоутворююча діяльність вітру. Геологічна робота атмосферних 

опадів. Геологічна діяльність морів та океанів, річок, озер і боліт. Геологічна 

діяльність льодовиків та підземних вод. Діагенез осадів.  

 

Тема 4. Основи геохронології 

Поняття геохронології. Методи визначення абсолютного віку гірських 

порід. Відносний вік гірських порід.  Геохронологічна шкала. Особливості 

розвитку земної кори в четвертинний період. Хронологія четвертинного періоду. 

 

Тема 5. Основи геоморфології 

 Поняття геоморфології та рельєфу землі. Загальні відомості про рельєф 

земної поверхні. Елементи рельєфу. Форми та комплекси форм рельєфу. Типи і 

класи рельєфу.   

Геоморфологічні карти, та їх значення для ґрунтознавства, агрохімії і 

землеробства. Геоморфологічне районування України. 

 

Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії. Типи 

ґрунтотворних порід 

 

Тема 6. Мінералогія. Основні відомості про мінерали  

Поняття про мінерали. Первинні і вторинні мінерали, їх роль у 

ґрунтоутворенні. Фізичні властивості мінералів. Шкала Мооса. Форми існування 

мінералів у природі.  Процеси утворення мінералів. 
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Тема 7. Класи мінералів та характеристика найпоширеніших  

мінералів 

Класи мінералів: самородні елементи, сульфіди і сульфосолі, галогеніди, 

оксиди і гідроксиди, солі кисневмісних кислот, вуглеводневі сполу. 

Загальна характеристика основних груп мінералів, що беруть 

безпосередню участь у процесах породоутворення. 

 

Тема 8. Петрографія. Основні відомості про гірські породи. 

Магматизм  

Петрографія як наука. Поняття про гірські породи. Класифікація та 

особливості гірських порід. Діагностичні ознаки гірських порід. 

Магматизм. Магматичні гірські породи, характеристика інтрузивних та 

ефузивних порід. 

 

Тема 9. Осадові  та метаморфічні гірські породи 

Фізичні властивості осадових гірських порід. Класифікація осадових 

гірських порід. Загальна характеристика, особливості утворення і властивості 

уламкових, хемогенних та органогенних осадових порід,  їхнє значення у 

процесах рельєфоутворення. 

Види метаморфізму.  Мінеральний склад, структура та текстура 

метаморфічних порід. Загальна характеристика основних типів метаморфічних 

гірських порід, їх значення для рельєфоутворення. 
 

 Тема 10. Генетичні типи ґрунтотворних порід. Агрономічні руди 

 Поняття ґрунтотворних гірських порід. Елювіальні породи. Колювіальні 

породи. Делювіальні породи. Алювіальні породи. Льодовикові відклади. Еолові 

відклади. Озерні та морські відклади. 

 Поняття про агрономічні руди.  Загальна характеристика агрономічних 

руд: азотних, фосфорних, калійних, кальцієвих, магнієвих, органічних. 
 

  

Змістовий модуль 3.  Раціональне використання та охорона 

геологічного середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 
 

 Тема 11. Геологічне середовище як складова довкілля. Ресурси 

геологічного середовища 

 Поняття геологічного середовища та екологічної геології. Види 

антропогенного впливу на геологічне середовище.  

Екологічні функції літосфери. Мінерально-сировинні ресурси. Загальні 

відомості про корисні копалини. Етапи освоєння надр та характерні зміни 

екологічних показників стану мінерально-сировинних ресурсів і геологічного 

середовища. Раціональне використання мінеральних ресурсів. Загальна 

характеристика корисних копалин України. 

Ресурси необхідні для життя біоти. Біофільні елементи літосфери. 

Напрямки та ефекти використання геологічного простору. 
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Тема 12.  Геоаномальні зони як компонент навколишнього 

середовища  
Поняття та види геоаномальних зон. Джерела виникнення геопатогенного 

випромінювання. Історія розвитку питання існування геоаномальних зон та їх 

впливу на біоту. Класифікація геоаномальних зон. 

 

  Тема 13. Силовий каркас Землі та ґратчасті координатні сітки 

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

динамікою земної кори 

 Структурно-кристалічна модель Землі. Глобальна прямокутна сітка Е. 

Хартмана. Діагональна сітка Куррі. Зони подвійної дії. Лінії лея. 

Зони підземних водних потоків та зони утворення карстових масивів. Зони 

вулканічних вивержень та їхній вплив на живі організми. Зони розламів та 

значної концентрації тектонічних напружень. 

Сонячна активність. Магнітне поле Землі. Зони магнітних аномалій. 

Магнітні бурі. Полярне сяйво. Вплив сонячної активності на людину. 

 

 Тема 14. Основи біолокації. Методи виявлення геоаномальних зон

 Основи біолокації. Біоенергетична сутність людини. Біоритми людини. 

Методики визначення геоаномальних зон. Використання рамки-індикатора та 

маятника для визначення геопатогенних зон. 

 

 Тема 15. Найзначніші геоаномальні зони. Вплив геоаномальних зон 

на біологічні об’єкти.  
 

Загальна характеристика геоаноальних зон України. Найвідоміші аномальні 

зони світу: Пояс Диявола, Бермудський трикутник. Море Диявола, Стоунхендж, 

піраміди Єгипту. 

  Геопозитивні та геопатогенні зони Землі та зміни біоти в цих зонах. Вплив 

геопатогенних зон на організм людини. Вплив геоаномальних зон на тварин і 

рослини. Методи захисту людини і нейтралізації геоаномальних зон. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 

усього  

у тому числі 

  лекції 
прак-

тичні 

лабора-

торні 

Самост. 

робота 

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 
10 2  - 8 

Тема 2. Земля у світовому просторі та її 

походження. Форма, розміри і будова Землі 
12 2 1 - 9 

Тема 3. Ендогенні та екзогенні геологічні 

процеси 
13 2 2 - 9 

Тема 4. Основи геохронології 12 2 2 - 8 

Тема 5. Основи геоморфології 13 2 2 - 9 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 7 - 43 

Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії 

Тема 6. Мінералогія. Основні відомості про 

мінерали  
11 2 - 2 7 

Тема 7. Класи мінералів та характеристика 

найпоширеніших  мінералів 
13 2 - 4 7 

Тема 8. Петрографія. Основні відомості про 

гірські породи. Магматизм 
13 2 - 4 7 

Тема 9. Осадові та метаморфічні гірські 

породи 
13 2 - 4 7 

Тема 10. Генетичні типи ґрунтотворних 

порід. Агрономічні руди 
10 2 - 1 7 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 - 15 35 

Змістовий модуль 3. Раціональне використання та охорона геологічного 

середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 

Тема 11.  Геологічне середовище як 

складова довкілля. Ресурси геологічного 

середовища 

13 2 2 - 9 

Тема 12. Геоаномальні зони як компонент 

навколишнього середовища 
10 2 - - 8 

Тема 13. Силовий каркас Землі та ґратчасті 

координатні сітки геоаномальних зон. 

Геоаномальні зони, пов'язані з надрами 

Землі та динамікою земної кори 

12 2 2 - 8 

Тема 14. Основи біолокації. Методи 

виявлення геоаномальних зон 
13 2 2 - 9 

Тема 15. Найзначніші геоаномальні зони. 

Вплив геоаномальних зон на біологічні 

об’єкти.  

12 2 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 3 60 10 8 - 42 

Усього годин  180 30 15 15 120 
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5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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 

4 Тема 4.  Екзогенні геологічні процеси.  2 

Разом за змістовим модулем 1 7 

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 

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 

 Усього годин 15 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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 

3 Тема 3. Опис фізичних властивостей мінералів: оксиди і 

гідроксиди, галоїдні сполуки, солі кисневмісних кіслот 
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 

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 

Усього годин 15 
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7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

Основи геохронології та геоморфології 

 

1 Тема 1. Коротка історія геології. Зв’язок геології з іншими 

науками. Науки геологічного циклу. Об’єкти вивчення геології. 

Методи геологічних досліджень. Геологічні процеси 

8 

2 Тема 2. Будова Всесвіту, Галактики та Сонячної системи. 

Параметри Сонця та Місяця, їх вплив на геологічні процеси. 

Внутрішні та зовнішні планети, їх характеристика; астероїди і 

комети; метеорити і їх різновиди.  Орбіта Землі, її ексцентриситет; 

нутація осі обертання Землі. Форма Землі та ступінь її стиску; опис 

форми Землі. Земна поверхня; океани і континенти. Види і 

характеристика окремих ділянок суши і океанічного дна. Типи 

переходу від континентів до океанічних западин. Геосфери Землі. 

9 

3 Тема 3. Класифікація ендогенних процесів. Епейрогенез і орогенез, 

їх характеристика. Механізм процесу гороутворення і рухів земної 

кори, його стадії. Пояси метаморфізму гірських порід у земній корі 

і їх характеристика. Визначальні фактори процесу метаморфізму. 

Будова вулканів і їх типи; цикл вулканічного виверження.  

Причини і осередок землетрусів; гіпоцентр і епіцентр землетрусу. 

Загальна характеристика і групи екзогенних процесів. 

Вивітрювання та його різновиди. Фізичне вивітрювання та 

фактори, що впливають на його швидкість. Хімічне вивітрювання; 

дія води на мінеральні маси; вплив розчинних домішок на 

інтенсивність вивітрювання. Органічне вивітрювання.  

9 

4 Тема 4. Методи визначення абсолютного віку гірських порід. 

Методи відносної геохронології. Палеонтологічний і 

стратиграфічний методи. Геохронологічна шкала. Геохронологія 

четвертинного періоду. 

8 

5 Тема 5.  Позитивні та негативні форми рельєфу. Типи і класи 

рельєфу. Типи рельєфу за генезисом. Часткові і загальні 

геоморфологічні карти. Геоморфологічне районування України. 

Роль рельєфу в господарській діяльності людини. 

9 

Разом за змістовим модулем 1 43 

Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії 

6 Тема 6. Породоутворюючі мінерали. Кристалічна структура 

мінералів та фактори, що її визначають. Структурні одиниці 

мінералу та їх ефективні радіуси. Структурний мотив та його види. 

Поліморфізм. Видоутворюючі та розсіяні елементи.  Типи хімічних 

зв’язків у мінералі і види сполук. Ізоморфні суміші; повний та 

неповний ізоморфізм. 

7 
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7 Тема 7. Загальна характеристика основних груп мінералів, що 

беруть безпосередню участь у процесах породоутворення. 

Види природних виділень мінералів. Форми кристалів. 

Монокристали. Закономірні та незакономірні зростки; друзи. 

Зернисті агрегати; їх класифікація.  

7 

8 Тема 8. Основні типи гірських порід. Класифікація гірських порід. 

Класифікація магматичних гірських порід. Характеристика кислих, 

середніх, основних і ультра основних порід. Форми залягання 

магматичних гірських порід. 

7 

9 Тема 9. Основні гірські породи та їх класифікація. Уламкові, 

хемогенні, глинисті, органогенні основні гірські породи. 

Характеристика найбільш розповсюджених гірських порід. 

Метаморфічні гірські породи та процеси їх утворення. 

Мінеральний склад, структура і текстура метаморфічних гірських 

порід. Форми залягання метаморфічних гірських порід. Вплив 

метаморфізму на процеси ґрунтоутворення. 

7 

10 Тема 10.  Групи материнських порід. Елювіальні породи. 

Колювіальні породи. Делювіальні породи. Алювіальні породи. 

Льодовикові відклади. Еолові відклади. Озерні та морські відклади. 

Загальна характеристика агрономічних руд. Характеристика 

хіміко-мінералогічного складу, визначення ефективності руд на 

різних типах ґрунтів, опис родовищ, доступних для розробки в 

України. 

7 

 Разом за змістовим модулем 2 35 

Змістовий модуль 3. Раціональне використання та охорона геологічного 

середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 

11 Тема11.  Ресурси геологічного середовища, необхідні для 

життєдіяльності біоти. Запаси мінеральних ресурсів і їх 

виснаження.  Карти мінерально-сировинної бази України. 

Структура ресурсів геологічного простору  і розширення 

інженерно-господарської діяльності. Проблеми відновлення  

ресурсів геологічного простору. Небезпечні природні процеси. 

Закономірності прояву природних процесів та їх вплив на біоту. 

9 

12 Тема 12. Види геоаномальних зон. Ендигенні та екзогенні процеси 

як основні джерела виникнення гепатогенного випромінювання. 

Історія розвитку питання існування геоаномальних зон та їх впливу 

на біоту. Класифікація геоаномальних зон. Карта аномальних зон. 

8 

13 Тема 13.  Вплив міжпланетного магнітного поля на Землю. 

Структурно-кристалічна модель Землі. Екосаедро-додекаедричний 

силовий каркас Землі. Глобальна прямокутна сітка Е. Хартмана. 

Діагональна сітка Куррі. Енергетичні лінії лея (лінії Уоткінса). 

Вплив космічних сил Сонця. Сонячна активність. Магнітне поле 

Землі. Елементи земного магнетизму. Змінне геомагнітне поле. 

Магнітна буря. Зони магнітних аномалій. Полярне сяйво. Вплив 

сонячної активності на людину. 

8 
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14 Тема14.  Метод інформаційної біолокації. Метод інтуїтивної 

біолокації. Архітектурна біолокація. Біоенергетична сутність 

людини. Реакція організму людини при впливі чинників фізичного, 

хімічного і біологічного походження. Джерела нетрадиційного 

аномального впливу. Методики визначення геоаномальних зон. 

9 

15 Тема 15. Найзначніші геоаномальні зони планети. Місця 

техногенних катастроф як геоаномальні зони. Створення 

геоаномальної зони внаслідок розливу нафти. Аварія на 

Чорнобильській АЕС. Аварія на АЕС «Фукусіма-1». 

Геопозитивні та геопатогенні  зони Землі та їх вплив на стан 

здоров’я людей і біоту. Локальні ураження людей в геопатогенних 

зонах. Взаємозв’язок  геоаномальних утворень з поширенням 

захворювань. 

8 

Разом за змістовим модулем 3 42 

 Усього годин 120 

 

8. Індивідуальні завдання 
 

З метою активізації самостійної роботи та поглибленого вивчення матеріалу 

студенти отримують індивідуальні завдання, які є невід’ємною частиною 

самостійної роботи. При вивченні курсу «Геологія» студенти виконують 

індивідуальне завдання  у формі реферату. 

Індивідуальне завдання у реферативній формі виконується згідно із 

запропонованими темами (обсяг 10 сторінок друкованого тексту). Захист 

індивідуального завдання відбувається у вигляді мультимедійної презентації. 

Перелік рекомендованих тем рефератів наведено у Додатку Б. 

Реферат повинен базуватися на проробці джерел базової та допоміжної 

літератури. Крім того, рекомендується використовувати в якості допоміжної 

літератури монографії, спеціальні статті, підручники та періодичні видання. 

 
9. Методи навчання 

 

Методи навчання — це система способів, прийомів, засобів, послідовних 

дій викладача і студентів на заняттях, яка спрямована на досягнення навчальних, 

дидактичних і виховних цілей і завдань, тобто оволодіння знаннями, уміннями, 

навичками і досвідом виховання.  

При проведенні визначених планом видів занять використовуються такі 

методи: 

1) Під час викладання навчального матеріалу: 

- словесні (бесіда, пояснення, розповідь); 

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження); 

- практичні (вправи, практичні роботи, дослідні роботи). 

2) За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
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3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, проблемні,  

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних 

завдань. 

З  метою стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності використовуються такі методи:  навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості. 

Форми організації: лекція (традиційна, проблемна, лекція-диспут) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (використання програми 

Microsoft PowerPoint); практичне заняття на якому застосовуються  інтерактивні 

методи навчання: мозкові атаки, тестові завдання. 

Для поглибленого вивчення дисципліни рекомендується систематичне 

опрацювання додаткової літератури, фахових видань та використання ресурсів 

Інтернет.  З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуальних завдань проводяться групові та 

індивідуальні консультації для студентів. 

   

10.  Методи контролю 
 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни  включає 

поточний контроль успішності та підсумковий контроль у вигляді екзамену.  

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді завдань різної складності, 

захисту звітів з практичних і лабораторних робіт, захисту виконаних студентами 

індивідуальних завдань та підсумкового контролю у формі екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний  (модульний) контроль та результатів виконання індивідуального 

завдання. У разі успішного навчання протягом семестру, тобто своєчасного та 

якісного захисту практичних  і лабораторних робіт, виконання модульних 

контрольних завдань та індивідуального завдання, отримання мінімально 

встановленої суми балів по кожному змістовому модулю,  студент отримує 

підсумкову оцінку у вигляді екзамену. За всі контрольні заходи (КЗ) протягом 

семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента 

до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання 

всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, то він не 

допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 

виконання додаткового індивідуального завдання.  Студент, який отримав за всі 

КЗ протягом семестру не менше 60 балів, може отримати екзамен. Студент, який 

набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумкову контрольну роботу, до якої 

він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модулів 

необхідну мінімальну суму 50 балів. 

Під час поточного контролю проводиться усне опитування за результатами 

самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, оцінюються 

результати виконання студентом практичних і лабораторних робіт, а також 
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якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його 

презентації.  

Модульні контрольні роботи проводяться в письмовій формі та включають 

тестові завдання і теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити 

рівень оволодіння теоретичним матеріалом, а також вміння застосовувати ці 

знання у практичній діяльності.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль  Модульні контрольні роботи 

Загальна

сума  

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Виконання 

індивіду-

ального 

завдання 

(реферат) 

МКР1 МКР2 МКР3 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

10 10 10 10 100 

1 3 3 4 3 4 8 8 8 4 3 1 3 4 3 

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 

 

11.1. Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 

0-34 F 

 

 

 

11.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 
 

Рейтинг студента з навчальної дисципліни складається з балів, що він отримує: 

1) за поточне (усне) опитування.  

2) за виконання практичних робіт; 

3) за виконання лабораторних робіт; 

4) за підготовку, виконання та захист індивідуального завдання (реферату); 

5) за модульні контрольні роботи. 
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Система рейтингових балів 

Т1, Т12                                                                                           ваговий бал – 1 

1 бал – поточне (усне) опитування  
 

Т4 , Т14                                                                                                  ваговий бал – 4 

3 бали – виконання практичної роботи; 

1 бал – поточне (усне) опитування.  
 

Т2,Т3,Т5, Т11,Т13, Т15                                                                        ваговий бал – 3 

3 бали – виконання практичної роботи; 
 

Т6, Т10                                                                                                    ваговий бал – 4 

4 бали – виконання лабораторної роботи; 
 

Т7, Т8, Т9                                                                                                ваговий бал – 8 

8 балів – виконання двох лабораторних робіт; 

 

Критерії оцінювання виконання практичних робіт 

Протягом семестру студент в обов’язковому порядку виконує практичні 

роботи. У разі незадовільного виконання та оформлення практичної роботи вона 

повертається студенту на доробку з подальшим захистом. 

У разі пропуску студентом заняття з поважної причини графік ліквідації 

заборгованості визначається в індивідуальному порядку. 
 

Критерії оцінювання виконання практичної роботи 

Критерії 
Кількість балів за практичну роботу 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Виконання роботи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Оформлення 1 1 1 1 1 1 1 1 

Захист 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всього балів 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Критерії оцінювання виконання лабораторних робіт 

Протягом семестру студент в обов’язковому порядку відвідує лабораторні 

заняття та виконує лабораторні роботи, які оформлюються на аркушах формату 

А4. 

У разі незадовільного виконання та оформлення лабораторної роботи вона 

повертається студенту на доробку з подальшим захистом. У разі пропуску 

студентом заняття з поважної причини графік ліквідації заборгованості 

визначається в індивідуальному порядку. 

Критерії оцінювання виконання лабораторної роботи 

Критерії 
Кількість балів за лабораторну роботу 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

Виконання роботи 2 2 2 2 2 2 2 2 

Оформлення 1 1 1 1 1 1 1 1 

Захист 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всього балів 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Метою виконання індивідуального завдання є систематизація, 

узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального 

курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 

Завершується виконання індивідуального завдання презентацією. 
 

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання 

Критерії Максимальна кількість 

балів 

Робота з літературними джерелами  2 

Самостійність та оригінальність дослідження 4 

Оформлення реферату  1 

Презентація  3 

Всього балів 10 
 

Критеріями оцінювання роботи з літературними джерелами є здатність 

студента тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу. Оцінювання 

реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями 

оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.  
 

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт 

Протягом семестру студент виконує три модульні контрольні роботи, які 

містять тестові завдання і одне теоретичне питання. Тестові завдання 

складаються з 5-ти тестових питань. Кожне тестове питання оцінюється в 1 бал. 

Теоретичне питання оцінюється у 5 балів. Максимальна оцінка за теоретичне 

питання 5 балів, мінімальна 0 балів.  

5 балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку;  

4 бали – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні; 

3 бали – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку;  

2 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, володіння 

основними термінами; 

 1 бал – невірна відповідь;  

 0 балів – відсутність відповіді. 

Максимальна оцінка за виконання однієї модульної контрольної роботи – 10 

балів. 
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Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи (екзамену) 

Якщо загальна сума балів, отриманих за семестр є недостатньою для 

задовільної оцінки  або студент має бажання підвищити свою оцінку, то в період 

сесії проводиться підсумкова контрольна робота, розрахована на 50 балів. 

Екзамен з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі в рамках 

екзаменаційної сесії за її офіційним розкладом у НУК. Допуск до складання 

екзамену здійснюється за результатами виконання лабораторних і практичних 

робіт. 

Екзаменаційний білет містить п’ять тестових питань і чотири теоретичні 

питання. Кожне тестове питання оцінюється у 2 бали, кожне теоретичне питання 

оцінюється у 10 балів.  

10  балів – вірна відповідь, яка передбачає знання матеріалу, послідовність 

викладення, наведення прикладів, приведення розрахунків (за необхідністю) 

аргументованість висновку; 

 8 балів – вірна відповідь, але є непослідовність у викладенні;  

 6 балів – вірна відповідь, але є непослідовність викладення, відсутні 

приклади, розрахунки та аргументація висновку; 

 4 бали – невірна відповідь, проте простежується знання матеріалу, 

володіння основними термінами;  

2 бал – невірна відповідь;  

0 балів – відсутність відповіді.  

Максимальна оцінка за підсумкову контрольну роботу (екзамен) 50 балів, 

мінімальна 0 балів. 

На складання екзамену відводиться 2 академічних години. Повторне 

складання екзамену призначається на кінець семестру. 

Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної 

дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни. 

 

12. Методичне забезпечення 

 Навчально-методичний комплекс забезпечення проведення занять з 

дисципліни включає в себе такі складові: 

1. Навчальна програма з дисципліни; 

2. Робоча програма з дисципліни; 

3. Конспект лекцій; 

4. Плани практичних занять; 

5. Плани лабораторних занять 

6. Рекомендований список літератури для забезпечення самостійної 

підготовки студентів; 

7. Інструктивно-методичні матеріали до виконання практичних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали і навчальні прилади для виконання 

лабораторних робіт 

9. Відео- аудіо- матеріали, плакати; 

10.  Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів; 

11.  Теми рефератів. 
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13. Рекомендована література 

Базова 

1. Геологія з основами мінералогії: Навч. 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. 

2. Екологічна геологія: підручник. / За ред. д.г.-м.н. М.М.Коржнева – Київ: ВПЦ 

„Київський університет”. – 2005. – 257 с. 

3. Свинко, Й. М. Геологія. Підручник / Й. М. Свинко, М. Я. Сивий. – К.: Либідь, 

2003. – 480 с. 

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

навч. закл. / О. М. Адаменко, Г. I. Рудько, О. В. Чепіжко [та ін.]. – Чернівці : 

Букрек, 2010. – 398 с. 

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

навчальний посібник. – Миколаїв : НУК, 2015. – 268 с. 
6.   

Допоміжна 

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

Т. С. Павловська. – Луцьк : Волин. Нац. Ун-т ім. Л. Українки, 2009. – 281 с. 

2. Рельєф України: навчальний посібник для вузів / Б. О. Вахрушев, І. П. 

Ковальчук, О. О. Комлєв [та ін.] ; за ред. В. В. Стецюка. – К. : Видавничий 

дім «Слово», 2010.– 688 с. 

3. Стецюк В. В. Екологічна геоморфологія України (теорія і практика 

регіональної екологічної геоморфології) / В. В. Стецюк, Т. І. Ткаченко. – К. : 

«Стафед-2», 2004. – 224 с. 

4. Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. – К.: 

ВГЛ «Обрії», 2004. – 236 с. 

5. 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. 

6.  Довгій С.О., Павлишин В.І. Екологічна мінералогія України. – К.: Наукова 

думка, 2003. – 150 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

 

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

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

2. Стан мінерально-сировинної бази України. Державна служба геології та надр 

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

bazy-ukrayiny 

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

korisnuh-porid-ukraine 

4. Енциклопедія, загальні відомості про гепатогенні зони. URL: 

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

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

anomalnykh_zon/.  

http://www.geo.gov.ua/old/storinka/oglyadovi-geologichni-karty
http://www.geo.gov.ua/old/storinka/stan-mineralno-syrovynnoyi-bazy-ukrayiny
http://www.geo.gov.ua/old/storinka/stan-mineralno-syrovynnoyi-bazy-ukrayiny
https://geoproff.com.ua/statti/mapa-korisnuh-porid-ukraine
https://geoproff.com.ua/statti/mapa-korisnuh-porid-ukraine
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геопатогенные_зоны
http://anomalno.ru/karta_%20anomalnykh_zon/
http://anomalno.ru/karta_%20anomalnykh_zon/
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6. Методи пошуку геоаномальних зон. URL:  http://ehow.in.ua/36886-yak-znajjti-

geopatogenni-zoni.html.  

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

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

Питання для поточного та підсумкового контролю знань студентів 
 

Змістовий модуль 1.  Загальні відомості про Землю та геологічні 

процеси. Основи геохронології та геоморфології 
 

1. Що є об’єктом, предметом дослідження геології як науки? 

2. Які методи досліджень використовуються в геології? 

3. Які виділяються етапи розвитку геологічної науки? 

4. Які науки входять до геологічного циклу? 

5. Об’єкти досліджень та методи які застосовуються у кожній з цих наук. 

6. Яке місце займає Земля у Сонячній системі? 

7. Які вам відомі гіпотези походження Сонячної системі? 

8. Розміри, форма, маса Землі. 

9. Внутрішня будова Землі. 

10.  Що таке земна кора? Її будова. 

11.  Магнітне поле Землі. 

12. Які геофізичні процеси відносяться до ендогенних? 

13. Особливості вулканізму. 

14. Що таке геосинклінальні зони? 

15. Що таке рифтові зони? 

16. Дія землетрусів, види сейсмічних хвиль, причини їх виникнення. 

17. Вивітрювання як екзогенний процес, його види та причини виникнення. 

18. Вітер як чинник формування рельєфу, форми рельєфу утворені вітром. 

19. Геологічна робота атмосферних опадів.  

20. Геологічна діяльність морів та океанів. 

21.  Вплив річок, озер і боліт на формування рельєфу. 

22.  Геологічна діяльність льодовиків. 

23.  Особливості геологічної роботи підземних вод. 

24.  Поняття діагенезу осадів. 

25.  Що розуміють під абсолютним і відносним віком гірських порід? 

26.  Методи вивчення абсолютного і відносного віку гірських порід. 

27.  Що таке геохронологічна шкала і як вона побудована? 

28.  Ери розвитку Землі. Коротка характеристика геологічних ер. 

29.  Особливості розвитку земної кори в четвертинний період. Хронологія 

четвертинного періоду. 

30.  Що вивчає геоморфологія. Поняття рельєфу. 

31.  Характеристика типів рельєфу. 

32.  Основні елементи та форми рельєфу. 

33.  Що таке позитивні форми рельєфу? 

34.  Що таке негативні форми рельєфу? 

35.  Класифікація геоморфологічних класів і типів рельєфу. 

36.  Що таке геоморфологічні карти і як їх класифікують? 

37.  Геоморфологічне районування України. 
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Змістовий модуль 2. Основи мінералогії та петрографії 

 

1. Поняття про мінерали. Первинні і вторинні мінерали, їх роль у 

ґрунтоутворенні.  

2. Фізико-хімічні властивості мінералів. 

3. Форми існування мінералів у природі та процеси утворення мінералів. 

4. Сучасна класифікація мінералів за хімічним складом, кристалохімічною 

структурою, застосуванням у народному господарстві. 

5. Характеристика мінералів класу самородних елементів. 

6. Характеристика мінералів класу сульфідів. 

7. Які мінерали входять до класу галоїдних сполук? Їх коротка характеристика. 

8. Підкласи мінералів, що входять до класу силікатів та їх коротка 

характеристика. 

9. Характеристика мінералів класу сульфатів. 

10.  Характеристика мінералів класу оксидів і гідроксидів. 

11.  Характеристика речовин, що входять до класу вуглеводневих сполук. 

12.  Поняття петрографії. Що називають гірською породою? Класифікація 

гірських порід. 

13.  Діагностичні ознаки гірських порід. 

14.  Інтрузивні магматичні породи та їх коротка характеристика. 

15.  Процеси утворення ефузивних магматичних порід та їх коротка 

характеристика. 

16.  Внаслідок яких геологічних процесів утворюються осадові гірські породи? 

17.  Класифікація осадових гірських порід за генетичними групами, процеси їх 

утворення. 

18.  Кратка характеристика уламкових осадових гірських порід. 

19.   Глинисті осадові породи та шляхи їх утворення. 

20.  Хемогенні осадові гірські породи та процеси їх утворення. 

21.  Як поділяються за хімічним складом хемогенні породи. 

22.  Органогенні осадові породи та процеси їх утворення. 

23.  Що таке біоліти та їх коротка характеристика? 

24.  Що таке каустобіоліти та їх коротка а характеристика. 

25.  Метаморфічні гірські породи та чинники що зумовлюють метаморфізм. 

26.  Класифікація метаморфічних гірських порід, їх мінеральний склад, 

структура і текстура.  

27.  Які породи називають ґрунтотворними? Основні генетичні групи 

материнських порід. 

28. Загальна характеристика елювіальних порід. 

29. Що таке делювій? Його характерні особливості. 

30. Що таке пролювій та процеси його утворення? 

31.  Алювіальні породи і процеси їх утворення. 

32.  Характеристика лесів та лесоподібних суглинків як ґрунтотворних порід. 

33.  Озерні і морські відклади як ґрунтотворні породи. 

34.  Поняття агрономічних руд, їх поділ за хімічним складом. 
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35.  Загальна характеристика азотних та фосфорних агрономічних руд. 

36.  Загальна характеристика калійних та кальцієвих агрономічних руд. 

37.  Загальна характеристика магнієвих та органічних агрономічних руд. 

 

Змістовий модуль 3. Раціональне використання та охорона геологічного 

середовища. Вплив геоаномальних зон на біоту 

1. Екологічні функції літосфери. 

2. Біофільні елементи літосфери. 

3. Мінерально-сировинні ресурси та їх коротка характеристика. 

4. Етапи освоєння надр та характерні зміни екологічних показників стану 

мінерально-сировинних ресурсів і геологічного середовища. 

5. Напрями раціонального використання мінеральних ресурсів. 

6. Загальна характеристика корисних копалин України. 

7. Поняття геологічного середовища та екологічної геології. 

8. Види антропогенного впливу на геологічне середовище.  

9. Вплив гірничодобувної промисловості на геологічне середовище. 

10.  Вплив землеробства на геологічне середовище.  

11.  Вплив будівництва та експлуатації промислових, комунальних та 

інженерних споруд і комунікацій на геологічне середовище. 

12.  Геологічні заповідні території та об’єкти України. 

13. Поняття геоаномальних зон та види геоаномальних зон 

14. Основні джерела енергетичних випромінювань. 

15. Вчені та дослідники, яки вивчали і вивчають зараз питання геоаномальних 

зон.  

16. Геоаномальні зони України. 

17. Структурно-кристалічна модель Землі. 

18. Прямокутна координатна сітка Е. Хартмана. 

19.  Діагональна сітка Курри. 

20.  Зони подвійної дії. 

21.  Випромінювання підземного водного потоку.  

22.  Умови утворення характерного поля випромінювання, що виходить від 

підземного водного потоку  

23.  Умови розвитку карсту. Типи карсту. 

24.  Поверхневі карстові форми.  

25.  Підземні карстові форми. Відкладення карстових печер. 

26.  Карст і поверхневий стік. 

27.  Поняття вулканічного виверження. Причини виникнення вулканічного 

виверження. 

28.   Географічне розповсюдження вулканів. Основні типи вулканів. 

29.    Геологічні розлами та індуковані перехрести. 

30.  Явище землетрусу. Фізична природа землетрусу.   

31.  Генетична класифікація землетрусів.  

32. Завбачення часу землетрусів. 

33.  Наслідки землетрусів. 
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34.  Сонячна активність та її вплив на людину. 

35.  Магнітне поле Землі та території магнітних аномалій. 

36.  Що таке магнітні бурі? 

37.  Полярне сяйво як аномальне явище. 

38. Безпосередній та опосередкований вплив вулканів на живі організми. 

39.  Вплив повітряних хвиль: ударний і термічний ефект. Вплив вулканічних 

газів.  

40.  Вплив кам'яних лавин і палючих хмар. Вплив сейсмічних поштовхів, шуму і 

несподіваної темряви. Вплив грязьових потоків.  

41. Вплив магнітних аномалій на розвиток живих організмів. 

42.  Магнітні бурі і здоров’я людини. 

43.  Загальна характеристика методів біолокації: дистанційно-польового методу і 

біолокації по карті. 

44.  Характеристика інформаційного та інтуїтивного методів біолокації. 

45.  Біоенергетична сутність людини. 

46. Визначення геопатогенних зон в будинку: метод реакційного моменту 

індикатора, метод напрямку. 

47.  Використання рамки-індикатора для визначення гепатогенних зон. 

48.  Використання маятника для визначення гепатогенних зон. 

49.  Геопозитивні зони Землі. 

50.  Геопатогенні зони Землі. 

51.  Вплив геопатогенних зон на організм людини. 

52.  Дослідження впливу геоаномальних зон на стан самопочуття людини 

вченими різних країн. 

53.  Вплив геопатогенних зон на рослини.  

54.  Вплив геопатогенних зон на тварин.  

55.  Методи захисту і нейтралізації негативної дії геопатогенних зон на людину 

та живі організми. 

56.  Матеріали та універсальний екрануючий або нейтралізуючий пристрій від 

патогенного випромінювання. 

57.  Класифікація засобів нейтралізації земних випромінювань. 
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ДОДАТОК Б 

Перелік рекомендованих тем рефератів 

1. Завдання і методи геології як науки та її зв’язки з іншими науками. Історія 

розвитку геології як науки. 

2. Етапи еволюції Сонячної системи.  

3. Земля у світовому просторі і її виникнення.  

4. Гіпотези походження Землі. 

5. Внутрішня будова Землі і методи її дослідження. 

6. Внутрішні та зовнішні геосфери Землі. 

7. Склад і будова земної кори.  

8. Склад і будова мантії Землі.  

9. Основні форми рельєфу земної поверхні. Рельєфоутворюючі фактори. 

10. Теплове та радіаційне поле Землі. 

11.  Походження та практичне використання магнітного поля Землі.  

12.   Методи визначення фізичних властивостей мінералів.  

13.  Поняття про мінерали та основні їх класи.  

14.  Породоутворюючі мінерали. 

15.  Магматичні гірські породи 

16.  Осадові гірські породи, їх класифікація і походження. 

17.  Метаморфічні гірські породи та процеси їх утворення. 

18.  Корисні копалини, що пов’язані з осадовими гірськими породами.  

19.  Геологічна діяльність вітру.  

20.  Геологічна діяльність льодовиків. 

21.  Вплив атмосфери на геологічні процеси.  

22.  Корисні копалини, пов’язані з діяльністю моря. 

23.   Землетруси та їх вплив на процеси внутрішньої динаміки Землі. 

24.  Моніторинг землетрусів. 

25.  Вулканізм як процес внутрішньої динаміки землі. 

26.  Тектонічні рухи земної кори. 

27.  Рельєф Світового океану.  

28.  Видобування корисних копалин в береговій зоні.  

29.  Ресурси дна океанів.  

30.  Глинисті мінерали, їх склад, структура та умови утворення.  

31.  Стихійні геологічні процеси. 

32.  Гіпотези походження океанів та континентів.  

33.  Поняття геоаномальних зон та їх види. 

34.  Найвідоміші геоаномальні зони світу 

35.  Геоаномальні зони України. 

36.  Структурно-кристалічна модель Землі. 
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37.  Випромінювання підземного водного потоку.  

38.  Поверхневі і підземні карстові форми. 

39.  Безпосередній і опосередкований вплив вулканів на живі організми. 

40.  Території магнітних аномалій та їх вплив на живі організми. 

41. Методи визначення відносного віку гірських порід. 

42. Методи визначення абсолютного віку гірських порід. 

43. Концепція геологічного часу.  

44. Докембрійський етап розвитку Землі.  

45. Палеозойський етап розвитку Землі. 

46. Мезозойський етап розвитку Землі.  

47. Кайнозойський етап розвитку Землі.  

48. Характеристика плейстоценового періоду.  

49. Катастрофічні події і вимирання біоти в історії Землі. 

50.  Особливості розвитку земної кори в четвертинний період 

51.  Катастрофічні природні процеси та їх вплив на біоту і людину. 

52.  Природні і техногенні геохімічні поля. 

53.  Вплив діяльності людини на геолого-динамічні умови територій. 

54.  Екологічна геологія як наука. 

55.  Структура ресурсів геологічного простору 

56.  Мінерально-сировинні ресурси України. 

57.   Проблеми відновлення ресурсів геологічного простору. 

58.  Вплив господарської діяльності на стан ресурсів геологічного простору. 

59.  Закономірності прояву природних процесів та їх впливу на біоту та 

людину. 

60.  Геодинамічні та інженерно-геологічні критерії оцінки екологічного стану 

територій. 

61.  Природні геохімічні поля і аномалії. 

62.  Техногенні геохімічні поля і аномалії. 

63.  Природні геофізичні поля і аномалії, їх вплив на живі організми. 

64.  Еколого-географічне картографування та моделювання. 

65.  Методики біолокації. 

66.  Геопозитивні та геопатогенні зони Землі. 

67.  Методи визначення гепатогенних зон в будинку. 

68.  Вплив гепатогенних зон на живі організми. 

69.  Методи захисту і нейтралізації пагубної дії геопатогенних зон на людину 

та живі організми.  

70.  Геоекосистеми та оцінка їх екологічного стану. 
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