




ВСТУП 
Навчальна дисципліна «Геологія та ґрунтознавство» відноситься до блоку базових 

географічних дисциплін освітньої програми «Геодезія та землеустрій» і є її обов’язковою 

компонентою. 

 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів базові знання про речовинну основу 

земної поверхні: будову та походження  земної кори та ґрунтового покриву, їх хімічний склад, 

корисні властивості, а також причини та наслідки давніх та сучасних геодинамічних процесів,  

закономірності географічного поширення ґрунтів, особливості функціонування і ролі 

літосфери та педосфери серед інших геосфер. Відомості про геологічної будови та ґрунтовий 

покрив території є важливою та невід’ємною інформаційною складовою структури проектів 

землеустрою, землевпорядної і кадастрової документації, документації з оцінки земель, 

підготовки кадастрових даних, тому підготовка фахівців з цієї освітньої програми вимагає 

набуття ними певних навичок щодо отримання та інтерпретації геологічної та грунтознавчої 

інформації.    

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. Немає. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна складається з двох змістових 

модулів.  

«Модуль 1. Геологія» розкриває основні поняття загальної, динамічної та історичної 

геології. Це передбачає вивчення загальних геофізичних характеристик Землі, найголовніших 

відомостей про мінерали та гірські породи з елементами їх діагностики, процесів внутрішньої 

та зовнішньої геодинаміки, а також  вироблення навичок щодо читання геологічних карт та 

розрізів.  

«Модуль 2. Ґрунтознавство» розкриває основні положення ґрунтознавства як науки, що 

вивчає походження, будову, склад, властивості та динаміку ґрунтів як природно-історичних 

утворень, які, до того ж, є об’єктами праці та засобами виробництва. В межах модуля 

розглядаються сутність поняття «ґрунт» і сучасні підходи до його трактування, генезис 

ґрунтів та вплив на їх формування чинників ґрунтоутворення, фазовий склад ґрунту, основні 

фізичні, фізико-хімічні і морфологічні властивості ґрунтів, закономірності поширення і 

основні закони географії ґрунтів України та світу, принципи класифікації ґрунтів, основи 

раціонального використання, моніторингу та охорони ґрунтових і земельних ресурсів. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – вивчення дисципліни спрямовано на опанування 

найголовніших понять геології та ґрунтознавства, а саме має на меті: 

 ознайомити із сучасними уявленнями щодо речовинного складу та фізичних 

властивостей Землі, їх впливу на формування георізноманіття земної поверхні та покладів 

корисних копалин; 

 навчити розпізнавати у навколишньому середовищі ознаки проявів сучасних 

геодинамічних процесів, в тому числі потенційно небезпечних, розуміти їх прямі та 

опосередковані наслідки; 

 сформувати навички визначення головних фізичних та хімічних властивостей мінералів 

та гірських порід, які визначають інженерно-геологічні, гідрогеологічні та ґрунтотворні 

властивості останніх; 

 сформувати навички роботи з геологічними картами різного змісту як картографічними 

джерелами спеціального змісту та ознайомити з принципами їх створення;  виробити вміння 

працювати з матеріалами Державної геологічної карти України. 

 надати теоретичні знання щодо генезису ґрунтів, основних чинників ґрунтоутворення, 

перебігу елементарних ґрунтоутворюючих процесів та типів ґрунтоутворення; 

 навчити виконувати морфогенетичний аналіз ґрунтів, характеризувати фазовий склад 

та основні фізичні й фізико-хімічні властивості ґрунтів, ознайомити з методикою і технікою 



виконання польових і лабораторних досліджень ґрунтів, набути навичок використання 

результатів польових і лабораторних досліджень для характеристики і діагностики ґрунтів; 

 ознайомити з принципами та особливостями систематики й класифікації ґрунтів та 

основними закономірностями поширення ґрунтів у світі й Україні; 

 сформувати навички розроблення рекомендацій щодо охорони ґрунтів, способів 

покращення родючості ґрунтів і раціонального використання земельних ресурсів. 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, галузь 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій), 

дисципліна забезпечує набуття студентами наступних фахових компетентностей: 

СК01. Здатність застосовувати фундаментальні знання для аналізу явищ природного і 

техногенного походження при виконанні професійних завдань у сфері геодезії та 

землеустрою. 

СК02. Здатність застосовувати теорії̈, принципи, методи фізико- математичних, природничих, 

соціально-економічних, інженерних наук при виконанні завдань геодезії̈ та землеустрою. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність

)  

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання   

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Місце геології та ґрунтознавства в 

системі наук, їх сучасну структуру та 

методи дослідження, значення 

геологічних та ґрунтознавчих знань у 

галузі землеустрою 

лекція 

 

 

 

опитування у 

тестовій 

формі, 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

до 2% 

1.2 характеристики геофізичних полів та 

їх значення; сучасну модель 

внутрішньої будови земної кулі та 

земної кори, методи їх дослідження 

лекція до 3% 

1.3 характеристики чинників 

ґрунтоутворення і їх роль у 

формуванні ґрунтів і просторової 

диференціації ґрунтового покриву 

лекція, практичне 

заняття, 

самостійна робота 

до 5% 

1.4 систематику та головні діагностичні 

властивості мінералів та гірських 

порід; основні типи ґрунтів світу та їх 

класифікації 

 практичне 

заняття, 

самостійна робота 

до 10% 

1.5 суть ендогенних та екзогенних 

процесів, їх причини та наслідки,  

зв’язок зі структурами земної кори та 

фізико-географічними умовами 

території 

Лекція, самостійна 

робота 
до 10% 

1.6 генетичні типи четвертинних 

відкладів, їх роль у формуванні якості 

земель різного цільового призначення; 
лекція  до 8% 

                                         
  



особливості педогенезу у 

четвертинному періоді  

1.7 морфологічна будова і морфологічні 

властивості ґрунтів; фізичні, фізико-

хімічні, теплові, водні, повітряні 

властивості ґрунту, основні режими 

ґрунту, способи їхнього регулювання 

і покращення 

Лекція, самостійна 

робота  
до 8% 

1.8 основи стратиграфії та принципи 

складання різних видів геологічних 

карт (корінних порід, четвертинних 

відкладів, гідрогеологічної тощо) та 

карт ґрунтового покриву 

практичне заняття до 7% 

2.1 Виявляти ознаки геодинамічних та  

ґрунтотворних процесів, пояснювати 

їх причини та наслідки  

лекції 

Опитування у 

тестовій 

формі, 

виконання 

практичних 

робіт, іспит 

до 7% 

2.2 визначати фізичні та хімічні 

властивості мінералів та гірських 

порід, а також характеризувати 

властивості ґрунту 

практичні заняття до 7% 

2.3 визначати генетичні типи 

четвертинних відкладів та їх зв’язок 

із формами рельєфу; проводити 

морфологічне дослідження ґрунту,  

діагностувати тип ґрунту 

лекції, практичні 

заняття  
до 6% 

2.4 читати геологічні карти та розрізи 

територій з різною складністю 

геологічної будови; аналізувати стан 

ґрунтового покриву певної території, 

розробляти заходи щодо 

раціонального використання і охорони 

ґрунтів 

практичне заняття  до 10% 

2.5 аналізувати матеріали Державної 

геологічної карти України для потреб 

геодезії та землеустрою 

практичне заняття  до 7% 

3.1 Презентувати інформацію про 

геологічну будову та ґрунтово-

ресурсний потенціал за допомогою 

сучасних технічних засобів  

практичні заняття, 

самостійна робота  

виконання 

практичних  

робіт 

до 4% 

4.1 Аналізувати сучасний стан і 

прогнозувати вплив змін природних 

умов і господарської діяльності 

людини на літосферу та педосферу  

 практичні заняття  до 3% 

4.2 Мотивувати важливість та 

необхідність вивчення геологічної 

будови території та її ґрунтового 

покриву для потреб геодезії та 

землеустрою 

лекція, практичні 

заняття  
до 3% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків 

спеціалізації) 

 
Результати навчання дисципліни 

(код)  

 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1. 2. 3.  4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 1 2 

ПРН5. Застосовувати концептуальні 
знання природничих і соціально-

економічних наук при виконанні 

завдань геодезії та землеустрою. 

+ + + + + + + +         

ПРН12. Розробляти документацію із 

землеустрою, кадастрову 

документацію і документацію з оцінки 

земель із застосуванням комп’ютерних 

технологій, геоінформаційних систем 

та цифрової фотограмметрії, 

наповнювати даними державний 

земельний, містобудівний та інші 

кадастри.  

        + + + + +  +  

ПРН15. Розробляти і приймати 
ефективні рішення щодо 

професійноі ̈ діяльності у сфері 

геодезіі ̈ та землеустрою, у тому 

числі за умов невизначеності. 

            + +  + 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами поточного опитування, виконання практичних, 

самостійних, модульної контрольної роботи та іспиту.  
Питома вага результатів навчання за «Модулем 1. Геологія» у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні наступна:  
- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.4, 2.1, 2.2 – 10 балів (10%). 

2. Практичні роботи: РН 1.3, 1.4, 1.8, 2.2-2.5, 3.1, 4.1, 4.2 – 10 балів (10%).  

3. Опитування: РН 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.4 – 10 балів (10%).  

- підсумкове оцінювання (іспит): РН 1.1-2.5 – 20 балів (20%). 

Питома вага результатів навчання за «Модулем 1. Ґрунтознавство» у підсумковій 

оцінці за умови її опанування на належному рівні наступна:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–1.7, 2.1-2.3 – 10 балів (10%). 

2. Практичні роботи: РН 1.1, 1.2, 1.4-1.7, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 4.1, 4.2 – 10 балів (10%). 

4. Опитування: РН 1.1 – 1.7, 2.1-2.3 – 10 балів (10%).  

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту: РН 1.1-1.7, 2.1-2.4 – 20 балів (20 %). 

Семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом терміну вивчення 

дисципліни є сумою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних робіт, 

опитуванні та написанні контрольної роботи. Обов’язковою умовою є зарахування усіх тем 

самостійної роботи, які виконуються у вигляді завдань за визначеним викладачем змістом. 

 
Оцінювання за формами контролю: 

 Модуль 1 «Геологія» Модуль 2 «Ґрунтознавство» 
 Міп кількість балів Мах кількість балів Міп кількість балів Мах кількість балів 

Практичні роботи «1»х5 =5 «2»х5=10 «1»х7 =7 «2»х7 =14 

Опитування «1»х5=5 «2»х5=10 «1»х5 =5 «2»х5 =10 



Модульна 
контрольна робота 

«4»х1=4 «10»х1=10 
«1»х1 =1 «1»х1 =6 

Самостійна робота 5 робіт «зараховано» 5 робіт «зараховано» 

Усього 14 балів 30 балів 13 балів 30 балів 

 
 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться у письмовій формі. Максимальна 

кількість балів на іспиті – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до семестрових – 

20 балів. 

Умови допуску до іспиту: студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум (20 балів) до складання іспиту не допускаються. У такому 

разі обов'язковою є перездача тих видів робіт, за які вони отримали оцінку, нижчу за 

допустимий мінімум. Рекомендований мінімум для допуску – 27 балів.   

 

7.2. Організація оцінювання: опитування у тестовій формі проводиться після 

вивчення кожної теми. Практичні роботи зараховуються по виконанню, відповідно до графіка 

проведення практичних занять. Модульна контрольна робота проводиться на останньому 

практичному занятті змістового модуля 1 та 2.   
 

Шкала відповідності (для оцінювання комплексної дисципліни) 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 

 

Назва лекцій та практичних Кількість 

годин 

лекції практ

ичні 

с/р 

 

Модуль 1 . ГЕОЛОГІЯ 

 

 Тема 1: Будова та фізичні властивості Землі 

1. Вступ до дисципліни. Форма, розміри та фізичні поля 

Землі. Геологічні структури земної кори та закономірності 

їх розвитку. 

2  - - 

2. Будова земної кулі та земної кори. - 2  

3. Методи вивчення внутрішньої будови Землі та земної кори - - 2 

 Тема 2: Основні питання мінералогії та петрографії 

4. Форми знаходження мінералів у природі. Властивості 

мінералів.  Сучасна систематика мінералів. 

-          4 - 

5. Гірські породи. Класифікації, діагностичні ознаки - 4 - 

6. Діагностичні ознаки найпоширеніших мінералів та 

гірських порід 

- - 8 

 Тема 3: Ендогенні процеси 

7. Поняття про геодинамічні процеси. Тектонічні рухи та  

деформації гірських порід. Землетруси та сейсмічне 

районування. 

2 -  - 

 

8. Інтрузивний та ефузивний магматизм (вулканізм).  2 -  - 

9. Метаморфічні процеси та їх різновиди. - - 3 

 Тема 4: Екзогенні процеси 

10. Процеси вивітрювання. Гравітаційні процеси.  2 - - 

11. Геологічна діяльність поверхневих та підземних текучих 

вод.  

2 - - 

12.  Геологічна діяльність льодовиків. Геологічна діяльність 

вітру.  

2 - - 

13. Геологічна діяльність озер та боліт, морів та океанів. - - 3 

 Тема 5: Періодизація геологічної історії та принципи складання 

геологічних карт 

14. Методи абсолютної та відносної геохронології. 

Періодизація геологічної історії Землі.  

2 - - 

15. Геологічні карти та розрізи. Принципи побудови, основні 

правила читання. 

- 5 - 

16. Стратиграфічна та геохронологічна шкали. Геологічна 

індексація відкладів.  

- - 6 

 Модульна контрольна робота    № 1                                                                1 

 Всього за Модуль 1 14 16 30 

 

Модуль 2. ГРУНТОЗНАВСТВО  

 

 Тема 1. Ґрунтознавство як наука 

17. 

Вступ до дисципліни. Об’єкт, предмет і завдання 

ґрунтознавства. Сучасні теоретико-методологічні основи 

ґрунтознавчої науки. 

2 2  



18. Історія розвитку ґрунтознавства.   6 

 Тема 2. Генезис ґрунтів 

19. 
Вчення про чинники ґрунтоутворення. Елементарні 

ґрунтові процеси та типи ґрунтоутворення 
4 2  

20. 
Ґрунтоутворюючі породи, їх генезис, склад та вплив на 

властивості сучасних ґрунтів 
 2  

21. 
Особливості розвитку географічної оболонки та педогенез у 

четвертинному періоді 
2   

22. Еволюція ґрунтового покриву України   6 

 Тема 3. Склад, будова і властивості ґрунтів 

23. 
Морфогенетичні дослідження ґрунту як природно-

історичного тіла. Морфологія ґрунтів. 
2 2  

24. 
Фазовий склад ґрунту. Основні фізичні і фізико-хімічні 

властивості ґрунтів. 
2 2  

25. 
Вплив твердої, повітряної та водної фаз ґрунту на його 

родючість 
  6 

 Тема 4. Географія ґрунтів 

26. Географія ґрунтів України та світу. Класифікації ґрунтів 2 2  

27. 
Морфологічні особливості різних генетичних типів ґрунтів 

світу 
  6 

 Тема 5. Моніторинг, охорона та раціональне використання ґрунтів 

28. 

Моніторинг стану ґрунтів та їх охорона, 

сільськогосподарське використання та бонітування ґрунтів, 

принципи організації території та особливості 

землекористування. 

2 1  

29. 
Ґрунтово-ресурсний потенціал певної території та 

пропозиції його раціонального використання 
  6 

 Модульна контрольна робота  1  

 Всього за Модуль 2 16 14 30 

 ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНУ 30 30 60 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Практичні – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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