
 

 

Дисципліна Геологія і геоморфологія 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти знаннями, одержаними при 

вивченні фундаментальних дисциплін із загальноосвітньої школи - 

фізика, хімія, географія, біологія, астрономія тощо.   

Що буде вивчатися Геологія як наука є однією з основних складових освітньої 

програми підготовки бакалаврів з спеціальності 193 «геодезія та 

землеустрій», оскільки вивчає походження, склад і будову нашої 

планети, динаміку геологічних процесів на поверхні Землі, яка є 

базовим середовищем життя людини, зокрема і мінерали та 

гірські породи, які є корисними копалинами для різних галузей 

промисловості і життя. Геоморфологія, як наука, вивчає 

безпосередньо рельєф, формування кори вивітрювання, 

походження і стійкість окремих форм рельєфу, що враховують 

при оцінці екзогенних процесів і прогнозуванні розвитку 

катастрофічних наслідків для людства.  
Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Геологію і геоморфологію потрібно вивчати, бо бакалавр з 

геодезії та землеустрою повинен знати структурні елементи 

земної кори, їх розміщення та зв'язок з рельєфом; речовинний 

склад земної кори; геохронологічні події на території сучасної 

України, зокрема четвертинного періоду; види і форми рельєфу, їх 

генезис і поширення; класифікацію та представників класів 

мінералів і гірських порід; ендогенні процеси та їх наслідки для 

утворення рельєфу; методи визначення віку рельєфу та порід; 

методи картометричних та морфометричних досліджень. 

Після закінчення курсу студенти повинні вміти 

користуватися визначниками мінералів та гірських порід; 

знаходити необхідну інформацію із всіх видів геологічних  та 

геоморфологічних карт; давати характеристику мезоформ рельєфу 

та ерозійних форм; аналізувати наслідки можливих схилових 

процесів та їх вплив на навколишнє середовище; давати 

орогідрографічну характеристику території та описувати процеси 

в межах водозбірних басейнів за топокартою; будувати геологічні 

профілі; характеризувати елементи річкової долини за 

топокартою та гіпсометричним профілем; визначати стійкість 

форм рельєфу; визначати картометричні та морфометричні 

показники для оцінки рельєфу території. 
Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

РН7. Виконувати обстеження і вишукувальні, топографо-геодезичні, 

картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи при 

виконанні професійних завдань з геодезії та землеустрою. 

РН 9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати та використовувати 

геопросторові дані, метадані щодо об’єктів природного і техногенного 

походження, застосовувати статистичні методи їхнього аналізу для 

розв’язання спеціалізованих задач і сфері геодезії та землеустрою. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК13. Здатність зберігати, примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії, 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній 

системі знань про природу й суспільство, а також в розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види рухової 

активності для відпочинку та ведення здорового способу життя. 



СК01. Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ 

природного і техногенного походження при виконанні професійних 

завдань у сфері геодезії та землеустрою.  

СК06. Здатність виконувати дистанційні, наземні, польові та камеральні 

дослідження, інженерні розрахунки з опрацювання результатів 

досліджень, оформляти результати досліджень, готувати звіти при 

вирішенні завдангь геодезії та землеустрою. 

СК07. Здатність збирати, оновлювати, опрацьовувати, критично 

оцінювати, інтерпретувати, зберігати, оприлюднювати і 

використовувати геопросторові дані та метадані щодо обєктів 

природного і техногенного походження. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  навчально-

методичні посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних (семінарських) 

занять та самостійної роботи студентів, он-лайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 


