
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Геологія з основами геоморфології» 
для здобувачів вищої освіти   освітньо-професійної програми Екологія 

 першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 
спеціальності 101 «Екологія». 

 
Обов’язкова частина  професійної  підготовки.  

Загальна кількість годин та кредитів становить 150 годин 5 кредитів ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
– обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Геологія з основами геоморфології»  
складена відповідно до освітньо-професійної програми Екологія спеціальності 
101 «Екологія» підготовки СВО «Бакалавр». 

Мета навчальної дисципліни:  отримання знань, із геологічної будови, 
тектонічної структури та рельєфу Землі, і геологічних процесів і явищ для 
розуміння причин впливу їх на формування екологічного стану навколишнього 
природного середовища, а також рішення питань охорони надр та 
раціонального використання мінеральних ресурсів, знайомство студентів із 
сучасними знаннями щодо еколого-геологічних умов середовища 
життєдіяльності, розвинення самостійного мислення у відповідних питаннях, 
здібностей реалізувати здобуті знання на практиці, поступове формування 
суспільно-корисного світогляду у цій галузі. 

Основними завданнями вивчення  дисципліни «Геологія з основами 
геоморфології»: отримання знань щодо основних методів геологічних 
досліджень, відомостей про речовинний склад земної кори (гірських порід, 
мінералів та інших утворень), ендогенні та екзогенні геологічні процеси, 
будову та еволюцію найважливіших структурних елементів Землі, основні 
форми рельєфу земної поверхні. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ. Геологія як наука. Її предмет, задачі та методи. Історія 
розвитку геології та геоморфології. 
Тема 2. Земля в космічному просторі. походження та будова сонячної 
системи, Землі як планети. 
Тема 3. Утворення та поширення мінералів. Гірські породи та їх генетична 
класифікація. 
Тема 4. Вік Землі. Поняття абсолютної і відносної геохронології  
Тема 5. Загальні поняття про геодинамічні системи та процеси, їх 
взаємозв’язок та взаємозумовленість  
Тема 6. Основні структурні елементи земної кори 
Тема 7. Екзогенні процеси (вивітрювання, денудація, акумуляція) та їх 
вплив на геологічне середовище  
Тема 8. Геологічна історія земної кори. Етапи еволюції біосфери  
Тема 9. Особливості сучасних геолого-геоморфологічних факторів 
існування живих організмів.  



Тема 10. Методи дослідження та графічного моделювання геологічної 
будови та рельєфу окремих об’єктів земної кори. 
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