АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
«ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ»
1. Мета: ознайомлення студентів з принципами геологічних досліджень, формування знань про
основні геологічні події розвитку земної кори та умови накопичення геологічних відкладів
протягом основних періодів геохронологічної шкали. Розвиток логічного мислення в процесі
застосування стратиграфічних і палеонтологічних методів при дослідженні відкладів конкретної
території та узагальнення знань з фізичної географії материків та океанів. Виховання бережливого
ставлення до природи та поваги до рідної землі.
.
2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі
освіти, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог;
загальні компетентності: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність
проведення досліджень на відповідному рівні; здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми; прагнення до збереження навколишнього середовища;
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: розуміння сучасного стану і перспектив
досліджень в галузі історичної геології; історію розвитку земної кори, особливості природних
умов у різні періоди геохронологічної шкали, підходи здійснення досліджень в галузі історичної
геології. Основні організми індикатори та керівні форми для конкретних геологічних періодів.
Причини та умови формування різних фацій відкладів. Застосовувати на практиці стратиграфічні
та палеонтологічні (керівних форм) методи дослідження. Визначати систематичне положення
основних організмів керівних форм за їх рештками в гірських породах.. Створювати
стратиграфічну колонку та палеогеографічну шкалу та на їх основі аналізувати процеси осадко
накопичення і відтворювати умови розвитку території.
.
Формування вищезазначених компетентостей сприятиме ефективному функціонуванню
майбутніх фахівців у навчальному та професійному середовища, мобільності і
конкурентоспроможності на ринку праці.
3. Зміст навчальної дисципліни:
Заліковий кредит 1.
Лекції
Змістовий модуль 1. Методичні аспекти відтворення палеоумов
1. Теоретичні основи історичної геології.
2. Глобальний тектоніко-геологічний цикл.
3. Палеонтологічні методи при дослідженні гірських порід.
4. Основи фаціального аналізу.
5. Проблемні аспекти в історико-геологічних дослідженнях.
Змістовий модуль 2. Геологічна історія розвитку земної кори
6. Літогенез протягом архейського етапу.
7 .Літогенез протягом протерозойського етапу.
8. Літогенез протягом палеозойського етапу.
9. Літогенез протягом мезозойьского етапу.
10. Літогенез протягом кайнозойського етапу.

Практичні
Змістовий модуль 1. Методичні аспекти відтворення палеоумов
1. Теоретичні основи історичної геології.
2. Глобальний тектоніко-геологічний цикл.
3. Палеонтологічні методи при дослідженні гірських порід.
4. Основи фаціального аналізу.
5. Проблемні аспекти в історико-геологічних дослідженнях.
Змістовий модуль 2. Геологічна історія розвитку земної кори
6. Літогенез протягом архейського етапу.
7 .Літогенез протягом протерозойського етапу.
8. Літогенез протягом палеозойського етапу.
9. Літогенез протягом мезозойьского етапу.
10. Літогенез протягом кайнозойського етапу.
4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40
аудиторних годин (20 лекційних, 20 практичних годин), 80 годин самостійної та індивідуальної
роботи.
5. Форма підсумкового контролю: екзамен.
6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання
цієї навчальної дисципліни: Касіяник І.П. – кандидат географічних наук, доцент;
Придеткевич С. С. – кандидат географічних наук.
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