
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.   Код: ДФП.10; 

2. Назва: регіональна геологія; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук В.Г., 

доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геології та гідрології. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: на 

основі знань про геологічну будову, історію розвитку і корисні копалини регіонів проводити 

порівняльний аналіз крупних регіональних структур земної кори за комплексом геологічних 

ознак, давати загальну прогнозну оцінку регіонів на різні види корисних копалин, визначати 

напрямки пошукових робіт.   

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна геологія, 

історична геологія з основами палеонтології,  структурна геологія та геокартування, інженерна 

геодинаміка, основи геофізики, геологія родовищ корисних копалин. 

 Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: геотектоніка, 

пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, меліоративна геологія, геологія будівельних 

матеріалів, гемологія,  інженерно-геологічне та гідрогеологічне картографування 
12. Зміст курсу: Регіональна геологія як наука. Тектонічне районування територій.  

Геологічна будова, історія розвитку, корисні копалини  областей докембрійської складчастості. 

Геологічна будова, історія розвитку, корисні копалини  областей, байкальської каледонської, 

герцинської, мезозойської, альпійської складчастості. Геологічна будова будова, історія розвитку, 

корисні копалини  епігерцинських плит. Геологічна будова, історія розвитку, корисні копалини  

внутрішніх морів. Основні закономірності геологічної будови та історії розвитку земної кори. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
 1. Гоптарьова Н.В. Регіональна геологія: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 

135 с. 

2. Огар. В. В. Регіональна геологія: навч. посіб. - К., 2017. – 73 с. 

 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної  роботи. Разом - 120 год. Методи: 

лекції у супроводі презентацій та самостійне вивчення теоретичного матеріалу по регіональній 

геології з використанням електронних версій геологічних карт регіонів, материків, Світу та 

України. Самостійна робота із Міжнародною картографічною базою On-line global geological 

maps, сайтом Google Earth Pro; аналіз конкретних геологічних ситуацій (case-study) на  картах.  

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 7-го семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, оцінювання практичних завдань і 

самостійної роботи. 

16. Мова викладання: Українська. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 
1. Code: ДФП.09; 
2. Name: regional geology; 

3. Type: obligatory ; 
4. Level of higher education : And (bachelor); 

5. Year of studies, when discipline is offered: 4; 

6. Semester, when discipline is studied: 7; 

7. Amount of the set credits of ЄКТС : 4 
8. Last name, initials of lecturer/of lecturers, scientific degree, position : V.G. Melnichuk, 

doctor of geological sciences, professor, manager of department of geology and hydrology. 

9. Results of studies : after the study of discipline a student must be capable: on the basis of 

knowledge about a geological structure, history of development and minerals of regions conduct the 

comparative analysis of large regional structures of the earth's crust after the complex of geological 

signs, give the general prognosis estimation of regions on the different types of minerals, to determine 

directions of searching works. 

10. Forms of organization of employments : lesson, independent work, control measures. 

Disciplines that is preceded to the study of the marked discipline : general geology, historical geology 

with bases of paleontology, structural geology and geological mapping, engineering geodynamics, bases 

of geophysics, geology of deposits of minerals. 

11. Disciplines that is studied concomitant with the marked discipline : geotectonics, searches 

and secret service of deposits of minerals, reclamative geology, geology of building materials, 

gemologi, engineer-geological and geohydrology mapping 

12. Table of contents of course: Regional geology as science. Tectonic districting of territories. 

Geological structure, history of development, minerals of areas of докембрійської складчастості. 

Geological structure, history of development, minerals of areas, Baikal Caledonia, Hercynian, mesozoic, 

alpine складчастості. A geological structure is a structure, history of development, minerals of 

епігерцинських flags. Geological structure, history of development, minerals of internal pestilences. 

Basic conformities to law of geological structure and history of development of the earth's crust. 

13. Recommended educational editions:  
1. Гоптарьова Н.В. Regional geology: Compendium of lectures. it is Ivano-Frankivsk: Torch, 

2006. are 135 p.s. 

2. Огар. В. В. Regional geology : of навч. посіб. - К., 2017. are 73 p.s. 

14. Pre-arranged types of educational activity and teaching methods : 
22 hours lectures, 20 hours practical works, 78 hours independent work. Together - 120 hours Methods: 

lectures escorted by presentations and independent study of theoretical material on regional geology 

with the use f  electronic versions of eological maps of regions, mainlands, World and Ukraine. 

Independent work with the International cartographic base of On - line global geological maps, by a 

web-site Google  Earth Pro; an analysis of concrete geological situations (case-  study) is on maps. 

15.  Forms and evaluation criteria : An evaluation comes true on a 100-ball scale. 

Final control: examination at the end of 7th semester.  

Current control (100 points), testing, surveys, evaluation of practical tasks, individual and 

independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  
 
Head of Department                                 V.G. Melnichuk,    Doctor of Geology, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


