
1. Код:1.2.4; 
2. Назва: Геологія та геоморфологія; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2-й; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Криницька 

М.В., кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри геології та гідрології; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студенти зможуть: 

- пояснити форму, розміри, будову та хімічний склад основних геосфер; 
- визначати основні мінерали і гірські породи; 
- розуміти стратиграфічну та геохронологічну шкалу; 
- за даними спостережень і геологічними виробітками складати геологічні і 

геоморфологічні профілі і розрізи; 
- читати геологічну і геоморфологічну документацію (карти, розрізи, профілі); 
- визначати форми рельєфу за формою і генезисом; 
- описувати основні екзогенні процеси, що впливають на формування четвертинних 

відкладів та форм рельєфу; 
- описувати ендогенні геологічні процеси та форми рельєфу, які вони формують. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: шкільний курс 
географії; 

12. Зміст курсу:  
Геологія і геоморфологія як науки.  Будова Землі. Хімічний і мінеральний склад 

земної кори. Гірські породи та їх класифікація. Час у геології та геоморфології. Ендогенні 
процеси та їх проявлення в рельєфі Землі. Екзогенні геологічні процеси та їх роль у 
формуванні рельєфу. Загальні морфологічні особливості поверхні Землі.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Коротун І. М. Прикладна  геоморфологія: навч. посіб. /  І. М. Коротун.  –  Рівне : 
ДРВП, 1996. – 132 с. 
         2. Новосад Я. О. Загальна геологія: навч. посіб. / Я. О. Новосад. – Рівне: НУВГП, 
2007. – 142 с. 
         3. Мельничук В.Г. Основи геології та мінералогії: навч. посіб. / В.Г. Мельничук. – 
Рівне: НУВГП, 2006. – 134 с. 
         4. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. – К.: Либідь, 2003. – 479 с. 
          5. Коротун І.М. Практикум з прикладної геоморфології: навч. посіб. / І. М. Коротун. 
– Рівне: ДРВП, 1996. – 76 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 
год.  

Методи: використання мультимедійних засобів, групове обговорення лекційного 
матеріалу, самостійна робота по дослідженню геологічних та геоморфологічних елементів 
рідного краю. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 2-го семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, оцінювання лабораторних 

робіт, оцінювання самостійної роботи. 
16. Мова викладання: Українська. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

1. Code: 1.2.4; 
            2. Title: Geology and Geomorphology;  

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: 2; 
            7. Number of established ECTS credits: 3; 

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

Krynytska M.V., Candidate of Geological Sciences, Senior Lecturer of the Department of 
Geology and Hydrology; 
            9. Results of studies: after the study of discipline a student must be capable: 
- to explain the shape, size, structure and chemical composition of the main geosphere; 
- to identify the main minerals and rocks; 
- to understand the stratigraphic and geochronological scale; 
- according to observations and geological formations to make geological and geomorphological 
profiles and sections; 
- read geological and geomorphological documentation (maps, sections, profiles); 
- to determine forms of relief in form and genesis; 
- describe the main exogenous processes that influence the formation of quaternary deposits and 
forms of relief; 
- describe the endogenous geological processes and forms of relief they form. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 
            11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 

Disciplines that is preceded to the study of the marked discipline: school course of geography; 
            12. Course contents: Geology and geomorphology as a science. Earth's structure. 
Chemical and mineral composition of the crust. Rocks and their classification. Time in geology 
and geomorphology. Endogenous processes and their manifestations in the relief of the Earth. 
Exogenous geological processes and their role in the formation of relief. General morphological 
features of the Earth's surface. 
            13. Recommended educational editions:  

1. Korotun I. M. Applied Geomorphology: Teach. manual / I. M. Korotun. - Rivne: DRVP, 
1996. - 132 p. 
 2. Novosad Ya. O. General geology: teaching. manual / Ya. O. Novosad. - Rivne: NUVGP, 
2007. - 142 p. 
 3. Melnichuk V.G. Fundamentals of Geology and Mineralogy: Teaching. manual / V.G. 
Melnichuk - Rivne: NUVGP, 2006. - 134 p. 
 4. Svinko Y.M., Sivy M.Ya. Geology: textbook. - K .: Lybid, 2003. - 479 pp. 
 5. Korotun I.M. Workshop on Applied Geomorphology: Teaching. manual / I. M. Korotun. - 
Rivne: DRVP, 1996. - 76 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methods of teaching: using multimedia tools, group discussion of lecture material, independent 
work on research of geological and geomorphological elements of native land. 
           15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: test at the end of the 2nd semester. 
Current control (100 points): testing, questioning, evaluation of laboratory work, evaluation of 
independent work. 
           16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


