
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК. 16. 

2. Назва: Історія та методологія наук про Землю (вступ до спеціальності). 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Косяк Д.С., к.геогр.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним:  

• розуміти основні поняття історії, методології, наукових методів, підходів, принципів у науках 

про Землю; основні поняття про загальні закономірності будови, функціонування, динаміки та 

еволюції водних та геологічних об`єктів Землі; сучасні підходи до вивчення процесів та явищ в 

природних і антропогенних водних та земельних екосистемах; нормативно-законодавчу літературу 

для дослідження гідрологічних та геологічних об’єктів природного і штучного походження з 

урахуванням гідрологічного (геологічного) напряму підготовки фахівців; 

•  використовувати нормативні документи при виконанні гідрологічних розрахунків в галузі 

охорони довкілля та геології; використовувати поглиблені знання та вміння щодо історії, методології, 

наукових методів, підходів, принципів у науках про Землю; вміти визначати основні завдання та 

вміння дисциплін з циклу загальної та фахової підготовки фахівців, а також освітніх компонентів 

вільного вибору студентів для раціонального й комплексного використання водних, земельних та 

інших  ресурсів у народному господарстві, вирішення проблем екології й охорони природи. 

10. Форми організації занять: лекційне (навчальне) заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

залік. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: хімія, математика, географія, 

гідрологія, геологія, кліматологія, топографія, геодезія, ґрунтознавство та інші, тобто поєднання 

курсів гуманітарного циклу із дисциплінами фахової підготовки студентів. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): вища 

математика, інформаційні технології, математична статистика.  

12. Зміст курсу: 1. Вступна лекція. Огляд навчального плану для «Наук про Землю». 2. Історія та 

методологія наук про Землю. 3. Предмет і завдання гідрології та геології. 4. Ознайомлення з 

дисциплінами циклу загальної підготовки. 5. Ознайомлення з освітніми компонентами вільного 

вибору студентів. 6. Ознайомлення з циклом дисциплін фахової підготовки, які є базовими 

дисциплінами про Землю. 7. Ознайомлення з циклом дисциплін фахової підготовки, які є фаховими 

для гідролога.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гідрометрія: практикум. Навчальний посібник / Косяк Д. С., Холоденко В. С., Галік О. І., Будз 

О. П. – Рівне : НУВГП, 2018. – 254 с. 

2. Загальна гідрологія. Підручник / Хільчевський В.К., Ободовський В.Г. – К.: Київський ВПЦ 

університет, 2008. – 398 с.  

3. Гайко Г. І., Білецький В. С. Історія гірництва: Підручник. — Київ-Алчевськ: Видавничий дім 

«Києво-Могилянська академія», видавництво «ЛАДО» ДонДТУ, 2013. — 542 с.  

4. Яницкий И. Н. Новое в науках о Земле. — М., Агар, 1998. — ISBN 5-89218-080-8.  

5. Сливка П.Д., Новосад Я.О., Будз О.П. Гідрологія та регулювання стоку. - Рівне: УДУВГП. 2003. 

-310 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 год. лекцій, 54 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: У процесі викладання курсу застосовуються наступні методи навчання: лекції, на яких 

студент засвоює елементи теоретичної основи дисципліни та модульні самостійні роботи, які є 

для студентів завершальним етапом засвоєння лекційних занять; інтерактивні лекції, елементи 

проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, 

використання схем та довідкових таблиць на фоліях. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль - 60 балів: опитування. 

Модульний контроль - 40 балів: тестування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                          В.Г. Мельничук, д. геолог. н., професор  

 
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: ОК. 16. 

2. Title: Earth History and Methodology (Introduction to the Specialty). 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level:  І (bachelor's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: І . 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kosiak D.S., 

candidate of geographical sciences, associate professor. 

9. Results of studies:: after studying the discipline, the student must be capable: 

• understand the basic concepts of history, methodology, scientific methods, approaches, principles in earth 

sciences; basic concepts about general patterns of structure, functioning, dynamics and evolution of Earth's 

aquatic and geological objects; current approaches to the study of processes and phenomena in natural and 

anthropogenic aquatic and terrestrial ecosystems; regulatory and legal literature for the study of hydrological and 

geological objects of natural and artificial origin, taking into account the hydrological (geological) direction of 

training of specialists; 

• use regulatory documents when performing hydrological calculations in the field of environmental 

protection and geology; use in-depth knowledge and skills in history, methodology, scientific methods, 

approaches, principles in Earth sciences; be able to determine the basic tasks and skills of the disciplines in 

the cycle of general and professional training of specialists, as well as educational components of free choice 

of students for the rational and integrated use of water, land and other resources in the national economy, 

solving the problems of ecology and nature protection. 

10. Forms of organizing classes: lectures (educational) lessons, independent work, control measures; 

credit. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
chemistry, mathematics, geography, hydrology, geology, climatology, topography, geodesy, soil science and 

others, that is, the combination of courses in the humanities with the disciplines of professional preparation 

of students. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): higher mathematics, 

information technology, mathematical statistics. 

12. Course contents:1. Introductory lecture. Earth Science curriculum overview. 2. History and 

methodology of Earth sciences. 3. The subject and tasks of hydrology and geology. 4. Introduction to the 

disciplines of the general training cycle. 5. Familiarity with the educational components of free choice of 

students. 6. Familiarity with the cycle of disciplines that are the basic disciplines on Earth. 7. Acquaintance 

with the cycle of disciplines of professional training that are professional for the hydrologist. 

13. Recommended educational editions:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Hydrometry: Workshop. Textbook / D.S Kosyak, V.S Kholodenko, O.I Halik, O.P Budz - Exactly: 

NSUPP, 2018. - 254 p.  

2. General hydrology. Textbook / V.K Khilchevsky, V.G Obodovsky - K .: Kyiv VOC University, 2008. - 

398 p. 

3. Gayko G.I, Biletsky V.S History of mining: Textbook. - Kyiv-Alchevsk: Kyiv-Mohyla Academy 

Publishing House, LADO Publishing House, DonSTU, 2013. - 542 p. 

4. Yanitsky I.N New in the Earth Sciences. - M., Hagar, 1998. - ISBN 5-89218-080-8. 

5. Slivka PD, Novosad YA, Budz OP Hydrology and runoff regulation. - Exactly: UDSP. 2003. -310 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
36 years lectures, 54 hours independent work.. Total - 90 years. 

Methods: In the course of teaching the course, the following teaching methods are used: lectures, in which the 

student learns the elements of the theoretical basis of the discipline and modular independent work, which are for 

students the final stage of mastering lectures; interactive lectures, elements of a problem lecture, individual 

assignments, implementation of business and role-playing games, case-studies, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools, use of schemes and reference tables on foils. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Current control - 60 points: Poll. 

Modular control - 40 points: testing. 

16. Language of teaching: ukrainian. 

 
Head of Department                                                               V.G. Melnichuk, D. geologist. Mr., 

Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


