
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 1.3.2. 
2. Назва: Загальна геологія; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1-й; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук 
В.Г., доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної геології та 
гідрогеології. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути 
здатним: 
• Здобуття знань щодо будови, фігури, розмірів, складу, походження, розвитку 

Землі, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються.  
• Вміння аналізувати склад і будову земної кори та її компонентів в різних 

просторово-часових масштабах, застосовувати геологічні теорії, парадигми, 
концепції та принципи. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття – лекції і лабораторні заняття; 
самостійна робота - підготовка до навчальних занять, складання рефератів, 
виконання індивідуального дослідного завдання; практична підготовка – практичні 
заняття; контрольні заходи – перевірка конспектів,  рефератів, виконаних завдань , 
екзаменаційної роботи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: шкільні курси 
географії,  фізики, хімії; 
•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: загальне 
землезнавство, історія та методологія наук про Землю, хімія,  вища математика, 
основи екології, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова 
(за професійним спрямуванням); 
12. Зміст курсу: Форма і розміри Землі. Фізичні поля і властивості Землі. 
Внутрішня будова і речовинний склад Землі та її геосфер. Будова та речовинний 
склад літосфери. Головні положення теорії руху літосферних плит. Будова та 
речовинний склад земної кори. Типи земної кори. Найпоширеніші мінерали, гірські 
породи (магматичні, осадові, метаморфічні), підземні води та каустоболіти як 
корисні копалини, їх місцезнаходження в земній корі. Вік гірських порід та 
мінералів. Форми залягання гірських порід та елементи залягання. Геохронологічна 
та стратиграфічна шкала. Екзогенні та ендогенні геологічні процеси та їх значення. 
Вивітрювання, кори вивітрювання та елювіальні відклади. Геологічна діяльність 
сил гравітації, схилові процеси та акумуляція колювію. Геологічна діяльність вітру, 
эолові відклади та форми акумуляції. Геологічна діяльність тимчасових водних 
потоків та  пролювіальні відклади. Геологічна діяльність постійних водних потоків  
і алювіальні відклади. Річкові долини та форми акумуляції. Головні структурні 
елементи земної кори. Охорона геологічного середовища.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Куровець М., Гунька Н. Основи геології. – Львів, 1997. 
2. Новосад Я. О. Загальна геологія: навч. посіб. / Я. О. Новосад. – Рівне: НУВГП, 
2007. – 142 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Мельничук В.Г. Основи геології та мінералогії: Інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення дисциплін. Навч. метод. посібник/ В.Г. 
Мельничук. - Рівне: НУВГП, 2006. 
4. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. – К.: Либідь, 2003. – 479 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекції з використанням інформаційних технологій, лабораторні заняття, практичні 
заняття; самостійна робота.  
15. Форми та критерії оцінювання: 
Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС. – поточний контроль 
(тестування, опитування); – модульний контроль (тестування); – підсумковий 
контроль – екзамен; – оцінювання виконання і захист самостійної роботи. 
16. Мова викладання: Українська. 

 
 
В.о. завідувача кафедри геології та гідрології 
Мельничук Віктор Григорович, д.геол.н., професор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: 1.3.2. 
2. Title: General geology; 
3. Type: compulsory 
4. Higher education level: the first(Bachelor's degree) 

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

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk 
V.G., Doctor of Geological Sciences, Professor, Head of the Department of Engineering Geology and 
Hydrogeology. 
9. Resultsofstudies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• Obtaining knowledge of the structure, shape, size, composition, origin, development of the Earth, its 

geosphere, processes and phenomena that occur in them. 

• Ability to analyze the composition and structure of the earth's crust and its components in different 

spatio-temporal scales, apply geological theories, paradigms, concepts and principles. 
10. Formsoforganizingclasses: training sessions - lectures and laboratory classes; independent 

work - preparation for training sessions, compilation of abstracts, performance of an individual 

research task; practical training - practical classes; control measures - examination of abstracts, 

abstracts, performed tasks, examination work. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
school courses in geography, physics, chemistry; 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: general earth science, history and 

methodology of Earth sciences, chemistry, higher mathematics, basics of ecology, Ukrainian language 

(in professional direction), foreign language (in professional direction); 

12.Course contents: Form and dimensions of the Earth. Physical fields and properties of the Earth. 
Inner structure and material composition of the Earth and its geosphere. Structure and material 
composition of the lithosphere. Main positions of the theory of motion of lithospheric plates. The 
structure and material composition of the crust. Types of Earth's crust The most common minerals, 
rocks (igneous, sedimentary, metamorphic), underground waters and kaostobolites as minerals, their 
location in the earth's crust. Age of rocks and minerals. Forms of occurrence of rocks and elements of 
occurrence. Geochronological and Stratigraphic Scale. Exogenous and endogenous geological processes 
and their significance. Weathering, weathering and eluvial deposits. Geological activity of gravity 
forces, slope processes and colliation accumulation. Geological activity of wind, eolian deposits and 
forms of accumulation. Geological activity of temporary water flows and proluvial deposits. Geological 
activity of constant water flows and alluvial deposits. River valleys and forms of accumulation. The 
main structural elements of the earth's crust. Protection of the geological environment. 
13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Kurovets M., Gunk N. Basics of geology. - Lviv, 1997 year. 
2. Novosad Ya. O. General geology: teaching. manual / Ya. O. Novosad. - Rivne: NUVGP, 2007 year. – 
142 p. 
3. Melnichuk V.G. Fundamentals of Geology and Mineralogy: Interactive complex of teaching and 
methodological provision of disciplines. Teaching method. manual / V.G. Melnichuk - Rivne: NUVGP, 
2006 year. 
4. Svinko YM, Sivy M.Ya. Geology: textbook. - K .: Lybid, 2003 year. – 479 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures using information technology, laboratory classes, practical classes; independent work. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation criteria are based on the ECTS scale. - current control (testing, survey); - modular 

control (testing); - final examination - exam; - assessment of performance and protection of independent 

work. 
16. Languageofteaching: Ukrainian. 

 
Headof DepartmentV.G.Melnichuk, D. geologist. Mr., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


