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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Геологія і 

геоморфологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: загальні поняття та методи 

геології і геоморфології; геологічні процеси та явища; основні породоутворюючі 

мінерали; магматичні, осадочні та метаморфічні гірські породи; ґрунти; підземні 

води; форми рельєфу. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Геологія і геоморфологія» базується на 

попередніх знаннях середньої школи з географії та природознавства; забезпечує 

вивчення дисциплін «Основи екології», «Картографія», «Тематична картографія», 

«Основи землевпорядкування і кадастру», «Землевпорядні вишукування», 

«Землевпорядне проектування», «Земельний кадастр», «Комплексна оцінка землі 

та нерухомості». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Геологічна будова Землі та ендогенні геологічні процеси. 

2. Екзогенні геологічні процеси Землі, ґрунт і рельєф. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Геологія і геоморфологія» є 

ознайомлення студентів з основними методами геологічних досліджень, будовою 

Землі та складом її оболонок, закономірностями геодинамічного і 

геоморфологічного плану, речовинним складом земної кори та особливостями її 

формування. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Геологія і геоморфологія» є 

формування у студентів навичок визначання найбільш поширених гірських порід 

і породоутворюючих мінералів, уміння застосовувати знання з геології і 

геоморфології для виготовлення топографічних, геологічних і геоморфологічних 
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карт, а також уміння враховувати вплив інженерно-геологічних і 

геоморфологічних факторів на земельно-кадастрову інформацію. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати особливості будови  Землі та її оболонок, основні рельєфоутворюючі 

геопроцеси, переважаючі форми земної поверхні, методику визначання найбільш 

поширених гірських порід і породоутворюючих мінералів;  

уміти вірно оцінювати геолого-геоморфологічну специфіку конкретних 

територій за даними картувальних робіт і особистих спостережень. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   

 

Змістовий модуль 1. 

Будова Землі. Історія розвитку Землі. Інтрузивний магматизм. Вулканізм. 

Землетруси. Тектонічні рухи земної кори. Поняття про мінерали, гірські породи, 

корисні копалини. Характеристика геологічних карт. 

 

Змістовий модуль 2. 

Вивітрювання. Діяльність вітру. Діяльність поверхневих текучих вод. Діяльність 

моря. Діяльність льодовиків. Озера. Болота. Основи ґрунтознавства. Підземні 

води. Гравітаційні геологічні процеси. Карст. Форми і типи рельєфу. 

 

3. Рекомендована література 

1. Горшков Г. П., Якушова А. Ф. Общая геология : учебник. – 3-е изд. – М. : 

Изд-во МГУ, 1973. – 592 с. 

2. Иванова М. Ф. Общая геология : учебник. – М. : Высш. шк., 1974. – 400 с. 

3. Короновский Н. В., Якушова А. Ф. Основы геологии : учебник. – М. : Высш. 

шк., 1991. – 416 с. 

4. Кузин М. Ф., Егоров Н. И. Полевой определитель минералов. – М. : Недра, 

1974. – 232 с. 
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5. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної 

форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та 

землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 17 с. 

6. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної 

форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та 

землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання). Частина I / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 25 с. 

7. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної 

форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та 

землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання). Частина IІ / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 24 с. 

8. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Геологія і геоморфологія» для студентів денної та заочної 

форм навчання за напрямом 6.080101 – «Геодезія, картографія та 

землеустрій» (у тому числі скорочений термін навчання) / [укл. 

С. П. Лашко]. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 21 с. 

9. Музафаров В. Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей. 

–  М. : Недра,  1979. – 327 с. 

10. Паранько І., Сіворонов А., Мамедов О. Геологія з основами геоморфології : 

навч. посібник. – Кривий Ріг : Мінерал, 2008. – 373 с. 

11. Паранько І. С., Сіворонов А. О., Євтєхов В. Д. Загальна геологія : навч. 

посібник. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 464 с. 

12. Рычагов Г. И. Общая геоморфология : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Изд-во Моск. ун-та «Наука», 2006. – 416 с. 

13. Якушова А. Ф., Хаин В. Е., Славин В. И. Общая геология : учебник. – М.:  

Изд-во МГУ, 1988. – 448 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуального 

завдання, комплекти завдань модульних контрольних робіт, комплект 

екзаменаційних білетів (тестів). 


