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Структура і критерії оцінювання іспиту в аспірантуру  

зі спеціальності 103. Науки про Землю  
 

Абітурієнту запропоновано білети, в яких по 3 питання, відповідь на кожне 

з яких оцінюється у 20 балів. 

Абітурієнт має відповісти також на 2 додаткові питання, відповідь на кожне 

з яких оцінюється у 20 балів. 

Загальна кількість балів – 100. 

 

Критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінка 

Абітурієнт виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно виконувати завдання, знаходить алго-

ритм виконання завдання, правильно встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки і розуміє. Вільно воло-

діє прийомами роботи з картою.  

90-100 склав  

Абітурієнт вільно володіє вивченим обсягом матері-

алу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує 

вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені помилки, кількість яких незна-

чна  

70-89 склав 

Абітурієнт володіє навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтво-

рює на репродуктивному рівні  

50-69 склав  

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фра-

гментів, що становлять незначну частину навчально-

го матеріалу  

менше 50 не склав 
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«ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ,  

ГЕОФІЗИКА ТА ГЕОХІМІЯ ЛАНДШАФТІВ» 

 

1. Фундаментальні засади фізичної географії в науках про Землю. Су-

часне природознавство, його світоглядні та наукові засади. Місце фізичної геог-

рафії у природознавстві. Науковий метод природознавства (стосовно до землез-

навства).  

Основоположне значення землезнавства в науках про Землю, його наукові, 

світоглядні та освітницькі аспекти.   

Загальнонаукове  поняття організації у науках про Землю. Типи симетрії 

(геометричні та фізичні). Проблеми об‘єкту-предмету, Порівняння класичних та 

сучасних уявлень: розмежування натурного й наукового об’єктів, предмету й ви-

значення аспекту землезнавства. 

  Географічна оболонка. Її просторовий обсяг і склад. Речовина, енергія та 

інформація в географічній оболонці. Особливості диференціації географічної обо-

лонки: відміни геосфер у речовинному та енергетичному відношеннях. Системи 

переносу енергії: географічні теплові машини, їх землезнавчі моделі та прояви. 

Фізична географія суходолу та океанів: різні засади їх структури, організації 

та функціонування. Закон світової зональності В.В.Докучаєва.  

Поняття геосистеми. Вертикальна та горизонтальна будова геосистем сухо-

долу та океану найвищого (планетарного) рівня організації. Регіональні геосисте-

ми. Вчення про геосистеми: структура, динаміка та еволюція геосистем. Екологія 

геосистем. Основні властивості геосистеми. Вертикальна структура геосистеми. 

Динаміка географічної оболонки та геосистем. Джерела енергії і форми ру-

ху. Раціаційний і тепловий баланси географічної оболонки, їх саморегулювання. 

Джерела парникового ефекту, їх значення й саморегулювання. Інші динамічні си-

стеми. Саморегулювання та адаптація у геосистемах. Синергетика і самоорганіза-

ція геосистем, їх географічні прояви.  

2. Геофізика геосистем. Потік і трансформація енергії в геосистемі. 

Потенціальна та кінетична енергія в геосистемах різного типу. Потоки вологи, 

міграція та обмін мінеральних речовин в геосистемі. Єдиний літодинамічний 

процес. Геофізична природа зональної диференціації земної поверхні: географі-

чні пояси,  зони, сектори. Індекси, за якими визначають географічну зональність. 

Геофізичні методи та та індекси оцінювання тепло-вологообміну: за Григорьє-

вим-Будико, Селяніновим, Івановим, Дубинським. 

Геофізичні бар’єри, їх походження і роль в географічній оболонці та окре-

мих геосистемах. 

3. Геохімія геосистем. Поняття ідеального геохімічного ландшафту 

Полинова. Ландшафтно-геохімічна система Перельмана. Типи геохімічних 

ландшафтів Глазовської. Поняття геохімічної обстановки. Просторова диферен-

ціація геохімічних ландшафтів Геохімічна арена, геохімічний цикл та геохімічна 

міграція. Геохімічні  властивості середовища: рН, Еh. Геохімічні зони й провін-

ції, їх походження. Умови й фактори ландшафтно-геохімічної міграції. Поняття 

парагенезису, асоціації у геохімії ландшафту. Ландшафтно-геохімічні бар’єри, їх 

класифікація та походження. Зона гіпергенезу. Фізичне, хімічне, біологічне ви-
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вітрювання гірських порід, їх причини. Зональні типи кори вивітрювання. Зна-

чення вивітрювання для ґрунтоутворення та ландшафтної диференціації.  

Прикладне значення геохімії ландшафту. Застосування ландшафтно-

геохімічних знань в екологічному нормуванні: коефіцієнти ГДК, ГДС, фонової 

та імпактної геохімічної обстановки.  

4. Прикладні аспекти геофізики та геохімії ландшафту. Прилади 

дозиметричного контролю. Методики прогнозування радіаційної, хімічної, бак-

теріологічної, біологічної, геоекологічної ситуації, які можуть виникнути в ре-

зультаті стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи. Дії населення в над-

звичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.  

Характеристики осередків і районів появу надзвичайних ситуацій з урахуванням 

ландшафтно-геохімічного фону. Визначення засобів захисту населення від ура-

ження, наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, зброї масового знищення.  

Послідовність дій населення при організації проведення рятувальних заходів та 

інших запобіжних робіт. 

5. Географічний ландшафт. Поняття географічного ландшафту. Пог-

ляди на ландшафтну організацію класичні ( Берг, Пасарге, Н.Солнцев, Мільков, 

Геренчук, Міллер) та сучасні (Нееф, В.Солнцев, В.Боков, М.Гродзинський, Пет-

лін). Морфологічна структура ландшафту. Ландшафтні територіальні структури. 

Екотони (Боков, Бобра). Генетико-еволюційні відношення в складних геосисте-

мах: парагенезис, парадинамічність, їх походження і значення. (Мільков, 

Швебс). Концепції стійкості геосистем чи сталої неврівноваженості геосистем. 

Ландшафтне та ландшафтно-екологічне прогнозування.   

6. Географічні основи раціонального природокористування та охо-

рони природи. Природні ресурси, їх класифікація,  використання та охорона. Ре-

сурсний баланс та дисбаланс в природному середовищі. Нетрадиційні ресурси 

природного середовища.  

Природокористування традиційне і нетрадиційне, раціональне та нераціо-

нальне, агресивне та адаптивне.  

Поняття конструктивної географії, основоположне його подання у працях 

І.П.Герасимова, в Україні: О.М.Маринича, Г.І.Швебса,  трансформація у сучас-

ній географії: праці М.В.Багрова, Л.Г.Руденка, В.М.Петліна, В.Ю.Некоса та ін.  

Поняття раціонального використання природних ресурсів. Його розвиток 

в Україні. Національні програми й проекти з раціонального використання при-

родних ресурсів. Програма «Конструктивно-географічні основи раціонального 

природокористування в Україні» АН України, Українського географічного то-

вариства й провідних університетів (1983-1993).  

Види географічних та геоекологічних оцінок. Еколого-економічна оцінка при-

родних умов, ресурсів та людської діяльності.  

Взаємодія природи і суспільства в часі, як головний напрямок історико-

географічних досліджень.  

Роль природного середовища в розвитку суспільства. Поняття про етнос та 

етногенез. Процес антропізації природного середовища. Визначення тенденцій, 

закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-

територіальних систем і їх компонентів. 

Роль природних чинників в антропогенезі. Культурно-господарська адап-
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тація до природних умов. Вплив різних способів природокористування на при-

родне середовище. 

Охорона ландшафтів. Геосистемна організація охорони природи.  

Прикладні географічні методи: геоморфологічні,  гідрологічні, мікрокліматичні 

методи, ґрунтознавчі, геоботанічні, ландшафтознавчі: геоекологічні та ландша-

фтно-екологічні.  

7. Інформаційні методи в географії. Аналіз географічних даних засоба-

ми інформатики та геоінформатики. Створення геоінформаційних систем. Елек-

тронні карти та атласи.  

Система зв'язків  фізичної географії через ГІС з іншими науками,  техно-

логіями, виробництвом. Базові поняття. Компоненти ГІС.  Структура і класифі-

кація ГІС. Функціональні можливості ГІС. Нормативні вимоги до ГІС. Створен-

ня ГІС. Реєстрація, введення і зберігання даних. "Дані", "Інформація", "Знання"  

в геоінформатиці.  Джерела даних та їх типи.  Технічні засоби введення даних.  

Вияв  просторових даних. Структури, зміст і формати даних.  Бази даних.  Сис-

теми керування базами даних. Зміст та нормативні вимоги до баз даних. Блок 

моделювання ГІС.  Аналіз даних і  моделювання. Загальні аналітичні операції з 

точковими,  лінійними, та площинними об'єктами. Операції з тривимірними 

об'єктами.  Вивід та візуалізація даних. Технічні засоби машинної графіки.  

Створення "баз знань". Інтелектуальні довідкові та експертні системи. Площин-

ні та  об'ємні  комп'ютерні моделі.  Створення комп'ютерних карт та атласів. 

Прикладні аспекти ГІС. 

Новітні засоби отримання та обробки геоданих. Стаціонарні та експеди-

ційні методи й прийоми географічних досліджень. Вивчення ландшафтних 

об’єктів. Види дистанційного зондування. Розпізнавання ландшафтоутворюю-

чих процесів. Використання дистанційних методів в географії. 

Методологічні основи географічного та геоекологічного моделювання. Базові 

поняття: "модель", "моделювання". Засоби географічного моделювання.  

Математико-картографічне моделювання. Функції карти в математико-

картографічному моделюванні. Функції математичних моделей і їх вплив на 

зміст, тип і вид створених карт. Прийоми математичного аналізу картографічної 

інформації (алгебраїчні і тригонометричні апроксимації, екстраполяції та інтер-

поляції, фільтри). 

8. Фізична географія України. Загальні закономірності територіальної 

диференціації фізико-географічних умов України. Сучасні фізико-географічні 

процеси. Зміни природних умов під впливом господарської діяльності. Ланд-

шафти. Фізико-географічне районування України. Рівнинна частина, зони мі-

шаних лісів, широколистяних лісів, лісостепова, степова; Українські Карпати, 

Кримські гори. Чорне і Азовське моря. Географічні проблеми раціонального 

використання природних умов і охорони природи в Україні. 

Особливості економіко-географічного положення України і його вплив на 

розвиток її економіки. Природно-ресурсний потенціал держави  і проблеми його 

освоєння. Демографічні проблеми. Проблеми територіальної організації госпо-

дарства держави і її окремих регіонів. 

Природні рекреаційні ресурси їх територіальна диференціація. Культурно - істо-

ричні рекреаційні ресурси. Рекреаційне районування. Рекреаційні зони і райони. 
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Рекреаційні галузі та чинники їх розвитку і територіальної організації. Ку-

рортне господарство: проблеми,
 
перспективи розвитку і територіальної органі-

зації. Рекреаційні системи та їх функціональні типи. 

Міський і приміський тип відпочинку. Розвиток спортивного туризму. Ак-

тивні види туризму.  Пішохідний туризм. Водний туризм. Гірський туризм.. Ве-

лосипедний туризм. Агротуризм. Екологічний туризм. Стратегічні проблеми ро-

звитку рекреаційного – туристичного комплексу.  
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«ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»  
 

1. Основи теорії суспільної географії. Значення теорії розвитку суспіль-

ної географії. Суть, особливості та фактори розвитку теоретичного знання. Мето-

дологічна база сучасної суспільної географії. Рівні методологічного знання. Нау-

ково-пізнавальне значення міждисциплінарних методів наукового дослідження: 

системного підходу, структурного аналізу і синтезу, моделювання, формалізація, 

ідеалізації та логічних методів, роль математичних методів.Система суспільно-

географічних методів дослідження. Методологічні принципи вітчизняної суспіль-

ної географії. 

Об’єкт вивчення суспільної географії на планетарному, регіональному і ло-

кальному рівнях. Суспільно-географічний комплекс як інваріантний об’єкт дослі-

дження на регіональному і локальному рівнях, його компонентна структура 

(склад), роль в його функціонуванні горизонтальних і вертикальних зв’язків. Різ-

номанітність конкретних об’єктів вивчення суспільної географії та її складових 

частин. 

Предмет вивчення суспільної географії, розвиток поглядів на предметну 

сутність цієї науки, сучасна її трактовка. Основні суспільно-географічні закони як 

вияв предметної сутності суспільної географії. Місце географії в системі наук, її 

структура. Зв’язок суспільної географії з іншими науками, її відношення до регіо-

нальної економіки, теоретичної географії та метагеографії. 

Економічна географія – головна функціональна ланка суспільної географії, 

предмет вивчення і завдання. Виробничо-територіальні комплекси (ВТК), їх осно-

вні види і типи. Поняття про територіально-виробничий комплекс (ТВК). Систем-

ний підхід і структурний аналіз при дослідженні ВТК. Аспекти аналізу функціо-

нальної структури ВТК чи ТВК: компонентний (галузевий, міжгалузевий), еконо-

мічний, територіальний і управлінський. Поняття про комбіновані структури ви-

робництва. Напрямки дослідження галузевої структури виробництва, методика 

обрахунків коефіцієнтів структури, спеціалізації і укомплектованості. Система 

показників економічної ефективності виробництва. Суть територіальної структу-

ри виробництва, її елементи та типи. 

Ієрархія рівнів управлінської структури виробництва. Методи вивчення те-

риторіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку виробництва. 

Промисловість: значення, структура, аспекти дослідження. Фактори форму-

вання, розвитку та розміщення галузей, їх роль в географічному поділі та інтегра-

ції праці. Промислові групування і комплекси. Типізація і класифікація промис-
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лових комплексів. Галузеві та міжгалузеві промислові утворення. Територіальна 

організація і комплексний розвиток промисловості. 

Проблеми територіальної організації і комплексно-пропорційного розвитку 

паливно-енергетичного, металургійного, машинобудівного, будівельного, лісоп-

ромислового комплексів. 

Агропромисловий комплекс: суть, структура, фактори розвитку і територіа-

льної організації, типізація, методи і прийоми дослідження. 

Транспортні комплекси (системи): суть, структура, фактори розвитку і тери-

торіальної організації. Елементи територіальної структури транспортної системи. 

Показники транспортної освоєності (забезпеченості) території. Рівні еконо-

мічного розвитку території (країни, району, області, низового адміністративного 

району): суть, показники і методика визначення. Територіальна спільність вироб-

ництва та її основні види. 

Розвиток господарства і раціональне природокористування. Еколого-

географічна ситуація та її найважливіші проблеми. Екологічний моніторинг і еко-

логічна експертиза. 

Соціальна географія як ланка суспільної географії: об’єкт, предмет вивчен-

ня, завдання. Демографічна ситуація і особливості розселення населення – тери-

торіальний „каркас” соціальної географії. Фактори формування і розвитку систем 

розселення, їх типи та ієрархія. Основні особливості і тенденції розселення насе-

лення. Геоурбаністика  та георуралістика. Урбанізованість та агломеративність у 

розселенні. Демографічні та соціальні проблеми сільської місцевості. 

Географія трудових ресурсів та зайнятості населення. Поняття про умови 

життєдіяльності населення і якість життя. Географія сфери обслуговування і спо-

живання. Рівень соціального розвитку території: суть та основні показники. Про-

цеси заселення і освоєння території. 

Географія культури, рекреаційна географія як нові напрямки розвитку соці-

альної географії: їх суть та завдання. Комерційна географія. 

Суспільно-географічні відношення та процеси. Суть суспільно-географічних 

відношень, віддалі і площі як міри цих відношень, основні їх класи. Система сус-

пільно-географічних зв’язків як вираз відношень, їх види і  типи.  

Суспільно-географічне положення як загальна категорія науки: суть, види та 

методи оцінки. Ознаки типізації СГП: за масштабністю охоплюваної території, за 

місцеположенням об’єкта людської діяльності, за спеціалізацією цих об’єктів. 

Суть позиційного принципу функціонування об’єктів. „Кадастр” вигідності СПГ 

для об’єктів і територій. 

Географічний поділ та інтеграція праці як основні категорії суспільної геог-

рафії: суть і науково-пізнавальне значення, інші поняття, що описують цю катего-

рію. 

Умови і фактори розвитку географічного поділу праці. Формула економіч-

ної вигоди від його розвитку. Види і масштаби розвитку географічного поділу 

праці. Територіальна спеціалізація і обмін як основні форми розвитку цього про-

цесу, показники і методика визначення. 

Взаємодія географічного поділу праці з процесами комплексоутворення, те-

риторіальна концентрація продуктивних сил. Комплексність продуктивних сил, її 

сутність та види: технологічна і соціально-економічна комплексність. Концепція 
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„опорного каркасу”, що характеризує конкретний процес інтеграції праці та фор-

мування відповідного типу територіальної структури господарства, каркасний 

ефект і „каркасне мислення”. Категорія інтеграції праці, її діалектичний зв’язок з 

категорією поділу праці. 

Розміщення продуктивних сил як важлива суспільно-географічна категорія, 

її суть та науково-пізнавальне значення. 

Розміщення продуктивних сил як суспільно-географічне відношення класів 

„територія – об’єкт”, „територія – територія”, „об’єкт – об’єкт” та відношення між 

компонентами суспільно-географічного комплексу, їх часткові випадки. 

 Розміщення продуктивних сил як суспільно-географічний процес, його 

суть, міра розвитку та форми прояву. Обґрунтування і аргументація процесу ло-

калізації об’єктів. 

Концепція факторів розміщення продуктивних сил, їх структура і загальна 

оцінка. Головні принципи, основний критерій та показники соціально-

економічної ефективності процесу розміщення продуктивних сил. Часткові про-

цеси і стадії розміщення продуктивних сил. 

Пошук просторових закономірностей в теорії розміщення продуктивних 

сил. Видатні представники цього напряму. 

Взаємозв’язок процесу розміщення продуктивних сил з їх територіальною 

організацією суспільства. 

 Теоретико-методологічні проблеми суспільно-географічного районування: 

його суть, значення і оцінка понятійно-термінологічного апарату. Фактори і 

принципи процесу районування. Функціональна структура суспільно-

географічного району, її часткові випадки. Поняття про спеціалізацію і комплекс-

ний розвиток суспільно-географічного району. Таксономічна сітка суспільно-

географічних районів (види і типи). Практичне значення суспільно-географічного 

районування як географічної форми управління людською діяльністю. 

Оцінка напрямків розвитку суспільної географії. Нові напрямки розвитку 

вітчизняної суспільної географії: проблемно-теоретичного, конструктивного 

(прикладного), соціально-географічного, ресурсного, рекреаційного, найновіших. 

Основні напрямки розвитку зарубіжної суспільної географії: хорологічний, соціа-

льно-політичний, гуманістичний, математико-авангардистський, регіонально-

науковий та радикальний. 

Перспективи (прогноз) розвитку і завдання суспільної географії. Елементи 

прогнозу об’єкту і предмету вивчення, методів і методики досліджень, структури 

географічної науки і системи науково-дослідних закладів, географічної служби в 

Україні.  

 

2.Соціально-еконромічна географія України. Формування території Украї-

ни, оцінка її геополітичного положення та ролі у світовому процесі людської дія-

льності. 

Природно-ресурсний потенціал України, його структура, якісна та кількісна 

оцінка. 

Населення України: чисельність, динаміка, структура, особливості демогра-

фічних процесів міського і сільського населення: основні риси його розселення, 

міграції, територіальні відміни національного, етнічного, мовного та регіонально-
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го складу. Соціально-економічна структура населення. Територіальні відмінності 

в умовах життєдіяльності населення. Якість життя населення: сутність, методи 

визначення та причини територіальних відмінностей. 

Географія української діаспори. 

Господарство України: загальна характеристика та сучасний рівень розвит-

ку, структура і спеціалізація виробництва. Стратегія подальшого економічного 

розвитку. Принципи трансформації структури господарства в умовах переходу до 

ринкової економіки. 

Промисловість: значення, структура, умови і фактори розвитку особливості 

територіальної структури. Завдання і принципи структурної перебудови. Провідні 

міжгалузеві промислові комплекси: паливно-енергетичний, металургійний, ма-

шинобудівний, хімічний, будівельно-індустріальний, лісопромисловий, виробни-

цтва товарів широкого вжитку. 

Агропромисловий комплекс України, його роль в господарстві. Агроресур-

сний потенціал. Структура і спеціалізація АПК, особливості його територіальної 

спеціалізації. Характеристика головних спеціалізованих підкомплексів. Територі-

альна структура АПК, інші аспекти функціонування структури. 

Водогосподарський комплекс України: структура, особливості розміщення, 

значення. 

Географія транспорту України: значення, види, транспортна мережа. Тери-

торіальна структура транспортної системи. Географія основних вантажо- та паса-

жиропотоків. 

Географія сфери обслуговування. 

Рекреаційна географія. Територіальні рекреаційні системи, напрямки їх сус-

пільно-географічного дослідження. 

Географія внутрішньої торгівлі. Географія культури в Україні. 

Суспільно-географічне районування України: зміст, завдання, види і типи 

районів. Проблема інтегрального макро-, мезо- і мікрорайонування, оцінка запро-

понованих сіток. Проблема адміністративно-територіального устрою України. 

Практичне значення інтегрального суспільно-географічного районування в Украї-

ні. 

Еколого-географічна ситуація в Україні. Принципи й сучасні методи оцінки 

екологічної ситуації. Райони екологічної біди. Напрямки покращення екологічної 

ситуації в Україні. Структурна перебудова промисловості як один з головних фак-

торів оздоровлення умов життєдіяльності людей. 

Місце та роль України у міжнародному поділу праці. Зміни у зовнішній фу-

нкції, структурі і географії зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

3. Політична і соціально-економічна географія світу. Політична географія 

і геополітика. Об’єкт і предмет вивчення. Сучасні державні утворення та їх кла-

сифікація. Державний устрій  країн світу, їх класифікація за політико-

адміністративними ознаками. 

Державна територія як категорія політичної географії. Території з міжнаро-

дними та змішаними режимами. Економічні зони. Суперечні території. Державні 

кордони. 
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Національна політика і державність. Міжнародні політичні структури і 

утворення. Глобальні та регіональні кризи, їх наслідки та шляхи відтворення. 

Стадії економічного росту та індустріалізації країн світу. Показники рівнів 

їх соціально-економічного розвитку та класифікація. 

Індустріальні високорозвинені країни. Індустріальні середньорозвинені кра-

їни. Країни, що розвиваються, та їх типи. 

Світова економіка як складова глобальної територіальної соціально-

економічної системи. Визначення, структура, пропозиції. Закони розвитку. Фак-

тори виробництва та забезпечення ними країн світу. Вільні економічні зони. 

Природно-ресурсний потенціал світової економіки. 

Населення, типи його відтворення та забезпеченість країн світу трудовими 

ресурсами. 

Виробничо-технологічні уклади та географія промисловості світу. 

Транспортно-комунікаційні системи світу та тенденції їх розвитку. 

Невиробнича сфера. 

Географія світогосподарських зв’язків. Міжнародна економічна інтеграція 

та географія найважливіших інтеграційних утворень. 
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 «КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ  

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ» 

 

1. Науки про землю – об'єкт, предмет, методи досліджень. Історія станов-

лення і розвитку конструктивної географії, як складова частина Науки про землю. 

Методологічні основи конструктивної географії та природокористування. Систе-

мні уявлення про географічну оболонку. Концепції "природа – населення – госпо-
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дарство" та "вплив – зміни – наслідки", поняття "геосистема", "геоекосистема", 

"геотехсистема", "сталий розвиток", "збалансоване природокористування". 

Геотехсистеми – ГТС. Класифікація ГТС. Промислові ГТС. Транспортні ГТС. 

Міські ГТС. Водогосподарські ГТС. Сільськогосподарські ГТС. Лісогосподарські 

ГТС. Рекреаційні ГТС. Природоохоронні ГТС. Природокористування як науковий 

напрям і навчальна дисципліна. Об'єкт та предмет, мета і завдання досліджень з 

природокористування. Суспільство і природа: виникнення локальних, регіональ-

них та глобальних проблем природокористування. Міжнародний та вітчизняний 

досвід дослідження геопросторових проблем природокористування. 

 

2. Конструктивно-географічні основи проектування та експертизи 

проектів природокористування, як складової частини Науки про Землю. По-

няття про інженерне, територіальне і соціальне проектування, його процес, зв'язок 

з конструктивно-географічними проблемами. Еволюція відношень природничої і 

суспільної географії, технічних наук і проектування. Територіальне регіональне 

проектування як вид географічної практики, її зв'язок з геоекологією та іншими 

науками. 

Конструктивно географічні та геоекологічні основи проектування. Регіональ-

не проектування, співвідношення його стадій і відповідних їм об'єктів геоекологі-

чної інформації. Суть геоекологічного підходу в обґрунтуванні схем і проектів. 

Основні властивості сучасних геоекосистем. Природні й природно-антропогенні 

геоекосистеми. Соціально-економічні функції геоекосистем. Інтегральні природ-

но-технічні геоекосистеми як об'єкт регіонального проектування. 

Проектування ГТС. Роль і місце конструктивної географії у проектуванні 

ГТС очами географа та проектувальника. Особливості геоекологічного обґрунту-

вання проектів ГТС, географічні та геоекологічні принципи проектування ГТС. 

ОВНС: зміст, завдання, аналіз, оцінка, прогноз, висновки. Експертиза проектів 

природокористування. Проектування меліоративних ГТС. Проектування рекреа-

ційних ГТС. Проектування промислових та транспортних ГТС. 

Загальні конструктивно-географічні та геоекологічні принципи проектуван-

ня геотехсистем; проектування просторово-часових геотехсистем, повсюдність 

природоохоронних заходів, принцип територіальної диференційованості. Прин-

ципи конструктивно-географічного та геоекологічного аналізу в регіональному 

проектуванні. Геосистемно-функціональний принцип. Історико-геосистемний 

принцип., Структурно-геосистемний принцип. Функціональна класифікація гео-

техсистем. Геоеколого-організаційний принцип. 

Конструктивно-географічні методи геоекологічного обґрунтування проектів 

природокористування. Оцінювальні методи конструктивної географії. Об'єкт, 

суб’єкт, критерії та види оцінок. Технічна та економічна оцінка природних умов і 

ресурсів. 

Інженерно-геоекологічний аналіз. Зміст і методика інженерно-

геоекологічного аналізу. Інженерно-геоекологічні характеристики і оцінки геоте-

хсистем. Інженерні властивості фізико-географічних та соціально-економічних 

процесів, урахування їх прояву, інтенсивності й поширення в обґрунтуванні прое-

ктів природокористування. Інженерно-геоекологічне районування території. 
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Конструктивно-географічне та геоекологічне прогнозування в обґрунтуван-

ні схем і проектів природокористування. Об'єкт і цілі прогнозування. Принципи 

геоекологічного прогнозування. Терміни і методи прогнозування. Глобальне, ре-

гіональне і локальне геоекологічне прогнозування. Прогнозування і експертиза 

проектів природокористування. 

Нормування антропогенного навантаження на географічне середовище. Су-

часний стан розробки норм природокористування і навантажень на географічне 

середовище. Стандарти якості навколишнього середовища. 

 Будівельні норми та правила. Санітарно-гігієнічні норми. Нормативи за-

бруднення атмосфери, води, ґрунтів, сільськогосподарської продукції. Норми 

впливу окремих галузей господарства (лісового, сільського, міського, транспорт-

ного, промислового, рекреаційного) на довкілля. Нормування в територіальному 

плануванні та проектуванні. Принципи та методи визначення норм навантажень 

на географічне середовище. 

Моніторинг в регіональному проектуванні природокористування. Види мо-

ніторингу природного середовища. Регіональний геоекологічний моніторинг, його 

зміст і принцип організації. Моніторинг природно-технічних геосистем. Геоеко-

логічний моніторинг в обґрунтуванні регіональних схем і проектів. 

Експертиза проектів природокористування. Зміст, мета і завдання експерти-

зи проектів природокористування. Об'єкти, що підлягають обов'язковій експерти-

зі. Науково-методичні основи екологічної експертизи проектів природокористу-

вання. Оцінка географічної та екологічної інформації на передпроектних стадіях, 

у проектах природокористування. Аналіз та оцінка прогнозованого впливу на гео-

графічне середовище і його змін. Правові основи екологічної експертизи проектів. 

 

3. Конструктивно-географічні основи районного планування, як скал-

дової частини Науки про Землю. Місце районного планування в системі етапів 

територіального планування і проектування. Схема і проект районного плануван-

ня, послідовність їх обґрунтування і реалізації. Структура проектів районних пла-

нувань. Географічні та природоохоронні вимоги до схем і проектів районних пла-

нувань. 

Комплексний територіальний аналіз для проектно-планувальних цілей. 

Аналіз територіальних ресурсів. Комплексна оцінка території в районному плану-

ванні. Планувальна структура території та її обґрунтування. Функціональне зону-

вання як результат комплексного аналізу і оцінки території та основа для форму-

лювання проектних рішень. 

Аналіз і оцінка впливу природних умов на архітектурно-планувальну струк-

туру міста. Охорона природного середовища в генеральних планах міст. Експер-

тиза схем і проектів містобудівництва, промислового, транспортного та рекреа-

ційного природокористування тощо. 

Охорона природного середовища в проектно-планувальних розробках. Ана-

ліз стану природного середовища. Визначення системи інженерних, технологіч-

них і організаційних природоохоронних заходів. Обґрунтування природоохорон-

них заходів проектно-планувальними заходами на основі географічного та еколо-

гічного підходу. Територіальні комплексні схеми охорони природи (ТерКСОП). 
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Зміст, мета, завдання та етапність проектування. Аналіз існуючих розробок Тер-

КСОП. Експертиза схем і проектів районного планування. 

Географічне та екологічне обґрунтування проектів організації природних 

парків. Основні функції природних парків. Етапи проектування природних парків 

(вибір і дослідження території, аналіз і оцінка природних умов і ресурсів терито-

рії, розробка екотуристських стежок тощо). Естетична оцінка ландшафтів, норму-

вання рекреаційних навантажень на них. Комплексна оцінка території природного 

парку. Функціональне зонування і планувальна структура парку, його архітектур-

но-ландшафтна організація. Експертиза проектів природних парків. 

 

4. Геоекологічні проблеми охорони природи і раціонального використання 

природних ресурсів. Географія в системі міждисциплінарних наук у вирішенні 

проблем охорони природи і раціонального використання природних ресурсів. 

Фізико-географічні та економіко-географічні методи дослідження проблем взає-

мовідносин суспільства і природи. Історія географічних досліджень природоохо-

ронних проблем. Специфіка вирішення природоохоронних проблем і раціональ-

ного використання природних ресурсів у різних природних зонах. Антропогенні 

ландшафти як результат взаємодії суспільства і природи. Динамічна рівновага, ві-

дносна стійкість у розвитку природних процесів. 

Оцінка масштабів впливу діяльності людства на навколишнє природне се-

редовище. Розробка науково-обґрунтованих рекомендацій з раціонального вико-

ристання природних ресурсів та охороні природи. Класифікація природних ресур-

сів. Природно-ресурсний потенціал території. Охорона природи, природоохорон-

на освіта і виховання. 

Використання і охорона атмосферного повітря. Основні джерела забруд-

нення атмосфери. Радіоактивне забруднення атмосфери. Закон про охорону атмо-

сферного повітря. Клімат як ресурс і його використання. Енергія вітру. Викорис-

тання і охорона ресурсів надр. Визначення поняття і класифікації ресурсів надр. 

Раціональне освоєння і комплексне використання ресурсів надр. Охорона родо-

вищ корисних копалин. Охорона природних комплексів при розробці мінеральних 

ресурсів. Рекультивація техногенних територій. Законодавство про надра. 

Використання і охорона земельних ресурсів. Ґрунти як природний ресурс. 

Агроландшафти. Органічне землеробство. Природа і прискорена ерозія ґрунтів та 

боротьба з нею. Захист ґрунтів від хімічного забруднення, засолення, заболочен-

ня, підтоплення та ін. Рекультивація земель. Земельне законодавство. 

Вода як природний ресурс. Використання і охорона водних ресурсів. Про-

блема прісної води. Забруднення водойм, їх антропогенне евтрофування. Викори-

стання і охорона підземних вод. Основи водного законодавства. Біоресурси, їх ви-

користання і охорона. Біоресурси суші, їх склад і диференціація за природними 

зонами. Біоресурси Світового океану.  

 

5. Проблеми біологічної продуктивності Землі. Використання і охоро-

на рослинності. Ліс як природний ресурс планети, компонент біосфери і його зна-

чення. Відновлення і підвищення продуктивності лісів, комплексне їх викорис-

тання. Захист лісів від шкідників і хвороб, пожеж, хімічних забруднень. Охорона 
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лісових насаджень населених пунктів і приміських зон. Раціональне використання 

лісових ресурсів. Законодавство про ліс. 

Тваринний світ, його використання та охорона. Роль тварин у кругообігу 

речовин у природі та в житті людини. Особливості використання та охорони риб-

них ресурсів і морського звіра. Вплив людини на тваринний світ. Охорона тва-

ринного світу. Закони про охорону тварин. 

Організація охорони природи. Заповідні території (заповідники, заказники, 

національні парки, ботанічні сади, дендропарки, зоопарки, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва, пам'ятки природи, заповідні урочища, заповідно-мисливські 

господарства). Біосферні заповідники. Основні напрямки природокористування в 

межах заповідних територій, рекреаційне природокористування та екотуризм. 

Проблеми заповідної справи. Закони про охорону природи. 

6. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів Украї-

ни. Сучасна еколого-географічна ситуація на стан природних ресурсів в Україні. 

Загальні особливості використання природних ресурсів України, зумовлені струк-

турою, організацією та рівнем розвитку її економіки. Проблеми комплексного 

освоєння території для вирішення природоохоронних проблем. 

Радіоактивне забруднення. Особливості охорони природи у зв'язку з аварією 

на Чорнобильській АЕС. Ядерна енергетика і проблеми охорони природи. Класи-

фікація природних ресурсів. Використання і охорона атмосферного повітря. Ви-

користання і охорона ресурсів надр, земельних і водних ресурсів. Біоресурси, їх 

використання і охорона. Використання і охорона лісів, трав'яної рослинності. 

Тваринний світ, його використання та охорона. Охорона ландшафтів. Регіональні 

проблеми охорони природи і раціонального використання природних ресурсів 

України. 

Організація охорони природи і раціональне використання природних ресур-

сів. Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. 

Регіональні проблеми охорони природи і раціонального використання природних 

ресурсів в Україні (Українське Полісся, Карпати, Київське Придніпров'я, Промис-

лове Придніпров'я, Лівобережне Придніпров'я, Причорномор'я, Донбас, Поділля, 

Крим та ін.). 

Охорона природи урбанізованих територій. Система моніторингу в галузі 

охорони природи і раціонального природокористування. Антропогенні ландшаф-

ти і проблеми їх динамічного розвитку. Стійкість сучасних ландшафтів, їх залеж-

ність від тривалості та інтенсивності господарського впливу. Визначення критич-

них параметрів антропогенних ландшафтів.  Оцінка стану навколишнього середо-

вища. Санітарно-гігієнічні норми. 

Граничнодопустимі концентрації. Охорона природного середовища в різних 

типах ландшафтів і різних типах територіально-виробничих комплексів. Приро-

доохоронне і природоресурсне законодавство. Закон про охорону природи в Укра-

їні та інші природоохоронні законодавчі акти.Наукові дослідження в галузі охо-

рони навколишнього природного середовища. Екотуризм та пропаганда охорони 

природи. Громадські природоохоронні організації. 
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«ГЕОГРАФІЧНА КАРТОГРАФІЯ» 

1. Географічні картографічні твори. Визначення картографії, її структура, 

особливості,зв’язок з іншими науками про Землю. Наукові і практичні завдання, 

що їх вирішує картографія.  

Історія розвитку картографії в античні часи та у середні віки. Особливості роз-

витку картографії у ХХ столітті. Новітні напрямки розвитку картографії. Органі-

зація, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.  

Види і рівні картографування. Сучасні погляди на розвиток картографії.  

Теоретичні концепції картографії. Види, типи і класи картографічних творів. 

 

2. Карта як особлива форма представлення знань про реальний світ і 

просторова модель дійсності. Особливості і властивості карт. Географічні карти: 

визначення, елементи, типи, класифікація.  

Загальногеографічні і тематичні карти, особливості їх елементів.  

Математична основа карти, її призначення, елементи.  

Картографічні проекції, їх загальні рівняння. Класифікація проекцій. Створен-

ня картографічного зображення. Еліпс спотворень. Спотворення довжин, кутів, 

форм, площ на картах, їх розподіл у різних проекціях, величини спотворень. Ізо-

коли. Точки на лінії нульових спотворень. Проекції карт світу, півкуль, материків, 

океанів, окремих держав, України. 

Головний та окремі (часткові) масштаби карти. Масштабний ряд вітчизняних 

топографічних карт. Особливості вибору масштабів карт. Масштаби карт різних 

країн світу.  

Геодезична основа карт. Координатні сітки географічних карт, їх види. Рамки 

карт. 

Картографічне зображення, його елементи. Засоби зображення об’єктів і явищ 

на географічних картах. Сутність семіотичної концепції в картографії. 

Картографічні знаки, їх функції, класифікація. Правила вибору картографіч-

них знаків. 

Способи зображення тематичних явищ на картах, їх переваги і недоліки. Спо-

соби зображення рельєфу. Вибір способів зображення. Спільне застосування різ-

них способів зображення.  

Написи на картах, їх значення, види, розміщення. Картографічні шрифти. Кар-

тографічна топоніміка.  

Стандартизація знаків і написів. 

Допоміжне оснащення карти, його суть, призначення. Види і зміст допоміж-

них елементів. Легенди тематичних карт, їх види.  

Додаткові дані карт, їх призначення, перелік, зміст. 

Поняття про картографічну генералізацію, її суть, фактори, види. Особливості 

генералізації залежно від способів зображення тематичних явищ і характеру їх ро-

зміщення.  

Топографічні карти, як унікальне явище у світовій картографії. 

Особливості змісту тематичних географічних карт. 

3. Інші картографічні зображення. Серії карт, їх види, особливості 

призначення. Правила компоновки серій карт. Особливості уніфікації при 

створенні серій карт.  
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Географічні атласи, їх призначення, класифікація. Національний атлас Украї-

ни в системі національного картографування світу.  

Сутність, види і призначення глобусів. Особливості глобусів, як моделей пла-

нет.  

Поняття про картоїди, карти-портолани, карти схеми, їх спільні і відмінні риси 

з географічними картами.  

Поняття про електронні картографічні твори.  

4. Виготовлення та використання картографічних творів. Методи 

створення карт. Етапи камерального виготовлення карт.  

Основні етапи проектування карт, їх сутність і зміст. Програма карти. 

Картографічні джерела, їх збирання, систематизація, аналіз, оцінка, вибір. Під-

готовка в процесі укладання картографічних творів. 

Поняття про геоінформаційні системи. Вивчення території, що картографуєть-

ся.  

Обґрунтування головного масштабу. Фактори, що впливають на вибір масшта-

бу карт.  

Вибір картографічних проекцій. Фактори, що впливають на вибір картографіч-

ної проекції. 

Проектування змісту і легенди карти; розробка шкал кількісних показників; 

вибір зображувальних засобів.  

Суть і правила компонування. Розробка макета карти.  

Структурно-логічні та інші види моделювання, їх застосування при вивченні 

об’єкта картографування і проектуванні змісту карт.  

Укладання карти: сутність, зміст, загальна схема укладальних робіт, особливо-

сті укладання залежно від способів картографічного зображення.  

Особливості використання аеро- і космічної інформації. Вибір опорних точок 

при переукладанні карт.  

Картографічна генералізація при укладанні карт.  

Поняття про автоматизацію картоскладацьких робіт і автоматизовані картог-

рафічні системи.  

Особливості укладання серій карт і атласів.  

Створення рукописних тематичних карт на типових картографічних (географі-

чних) основах.  

Особливості оформлення текстових карт.  

Підготовка карт до видання.  

Види друку. Друкування карт.  

Способи малотиражного розмноження карт.  

Використання сучасних геоінформаційних,  телекомунікаційних і веб-

технологій в процесі «укладання-розмноження» карт.  

5. Застосування картографічного методу дослідження в науках про Землю. 

Рівні використання й інформаційні властивості карт.  

Читання карт, розуміння і знання карт.  

Методи аналізу і оцінки якості карти, її елементів і властивостей (математичної 

основи, повноти змісту, достовірності, сучасності, геометричної точності, якості 

офрмлення, наукової цінності).  

Картографічний метод дослідження: поняття та основні прийоми.  
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Візуальний аналіз і опис за картами.  

Графічні і графоаналітичні прийоми аналізу карт. Картометрія і морфометрія. 

Поняття про математико-картографічне моделювання. Застосування методів 

математичного аналізу, математичної статистики і теорії інформації при викорис-

танні картографічного методу дослідження в науках про Землю.  

Карти статистичних поверхонь.  

Кореляційні карти.  

Карти регресії і відхилення від регресії.  

Способи роботи з картою: вивчення карти без перетворення; перетворення ка-

ртографічного зображення; спільне використання карт різної тематики.  

Аналіз різночасових карт. Побудова карт динаміки і прогнозних карт. 

Вивчення за картами закономірності розміщення, структури, взаємозв’язків, 

залежностей і динаміки явищ.  

Точність і достовірність якісних і кількісних визначень за картами.  

Аналіз і використання серій карт і атласів.  

Застосування геоінформаційних технологій в картографічному методі дослі-

дження  
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«ГІДРОГЕОЛОГІЯ» 

1. Загальні уявлення про підземні води. Сучасне визначення та актуальні 

задачі гідрогеології. Основні науково-методичні розділи наукової галузі 

"Гідрогеологія". 

Єдність природних вод планети. Підземна складова загального кругообігу 

води на Землі. Гіпотези походження підземних вод. 

Специфічні властивості води, склад молекули води та її різновиди, будова 

молекули води, структура води. Види води в гірських породах та їх 

характеристика. Гідрофізичні зони Землі. Водні властивості гірських порід. 

Класифікація підземних вод за умовами їх формування та розповсюдження. 

Умови утворення та розповсюдження ґрунтових артезіанських вод. Основні 

типи артезіанських структур. Гідродинамічна та гідрогеохімічна зональність 

артезіанських басейнів. Особливості формування та розповсюдження тріщинних, 

карстових, промислових, мінеральних, термальних вод, вод районів багаторічної 

мерзлоти, вод морського та океанічного дна. 

2. Основи динаміки підземних вод. Основні закони фільтрації підземних вод. 

Умови та застосування лінійного закону фільтрації. Типи потоків підземних вод, 

їх структура та гідродинамічні особливості. Основні диференціальні рівняння 

геофільтрації. Геофільтаційні параметри. Загальна характеристика аналітичних 

методів розв’язання крайових задач геофільтрації. Особливості фільтрації в зоні 

впливу гідротехнічних споруд, горизонтальних водозаборів, вертикальних 

водозаборів. 

Визначення геофільтраційних параметрів за даними режимних спостережень 

та дослідно-фільтраційних робіт. 

Загальна характеристика процесів тепломасопереносу (міграції) підземними 

водами. 

Поняття про гідрогеологічне моделювання. Головні типи математичних 

гідрогеологічних моделей. Поняття про математико-картографічне моделювання 

гідрогеологічних процесів. Вимоги до гідрогеологічної схематизації та її 

послідовність при детермінованому математичному моделюванні 

гідрогеологічних процесів. Стадії детермінованого математичного моделювання 

гідрогеологічних процесів. 

 

3. Методи гідрогеологічних досліджень. Види та призначення 

гідрогеологічних досліджень. Основи гідрогеологічного картографування та 

принципи побудови гідрогеологічних карт різного змісту та масштабу. 

Види дослідно-фільтраційних робіт, галузь їх застосування та основні 

вимоги до проведення. Постановка та методика інтерпретації дослідних відкачок. 

Поняття про режим підземних вод та методи його вивчення. Вивчення 

балансу підземних вод на основі спостережень за їх режимом. 

 

4. Основи меліоративної гідрогеології. Поняття про гідрогеологічні процеси 
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в зрошувальних та осушувальних районах. Зміна природного режиму під впливом 

іригації. 

Методи та способи зрошення та осушення земель. Боротьба із засоленням та 

заболочуванням зрошувальних земель. Режим зрошення та його регулювання, 

експлуатація іригаційних систем. 

Методи та способи осушення заболочених земель. Види та склад 

осушувальних систем. 

Організація та проведення гідрогеологічних та інженерно-геологічних 

досліджень на зрошувальних та осушувальних територіях. 

 

5. Основи оцінки запасів підземних вод. Види запасів підземних вод. 

Поняття про родовища підземних вод. Визначення гравітаційних та пружних 

запасів підземних вод. 

Поняття про динамічні ресурси підземних вод, форми їх вираження та 

методи вивчення. 

Головні фактори та джерела формування експлуатаційних запасів підземних 

вод. 

Принципи гідродинамічних методів розрахунку експлуатаційних запасів 

підземних вод. Розрахунок водозаборів в необмеженому однорідному пласті та з 

урахуванням впливу бокових меж пластів. 

Прогноз якості підземних вод та їх охорона від забруднення на водозабірних 

ділянках. 

6. Основи гідрогеохімії. Розчинна властивість води. Основні фізичні та 

хімічні властивості, хімічний склад підземних вод. Макро- та мікрокомпаненти в 

підземних водах. Розчинені у воді гази, органічні речовини та радіоактивні 

компоненти. Класифікації підземних вод за хімічним складом та ступенем 

мінералізації. 

Види хімічного аналізу води. Види і способи обробки та систематизація 

результатів хімічного аналізу води. 

Фактори та процеси формування хімічного складу підземних вод. Міграція 

елементів у підземних водах. Специфіка проявлення фізико-хімічних процесів у 

різних гідрогеологічних умовах. 

Процеси масоперенесення в підземних водах та їх геохімічне значення. 

Гідрогеохімічний метод пошуків родовищ корисних копалин. Основні вимоги до 

якості питних вод. 

7. Регіональні особливості розповсюдження підземних вод. Основні 

принципи гідрогеологічного районування територій. Особливості формування 

підземних вод в артезіанських басейнах платформенного та межигірського типів, 

у кристалічних масивах та складчастих районах. 

Схема гідрогеологічного районування території України. Коротка 

характеристика гідрогеологічних умов Дніпровсько-Донецького, 

Причорноморського, Волино- Подільського артезіанських басейнів, Карпатської, 

Кримської та Донецької гідрогеологічних складчастих областей, гідрогеологічної 

області тріщинних вод Українського щита. 

8. Основи вчення про мінеральні води. Уявлення про мінеральні води. 

Мінеральні води як складова частина гідрогеохімії підземних вод. Класифікації 
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мінеральних лікувальних вод. 

Мінеральні води України. Умови формування радонових мінеральних вод на 

території Українського щита, вуглекислих мінеральних вод Українських Карпат 

та їх родовища. 

Умови утворення термальних вод. Термальні води України, їх 

розповсюдження та використання. 

9. Основи екологічної геології та екологічна гідрогеологія. Екологічні про-

блеми сучасності, поняття ноосфери, геологічна діяльність людства, Геологічний 

та біотичний кругообіг речовин у природі. Екологічні фактори та їх вплив на живі 

організми. Концепція екологічної ніші. 

Природні ресурси як економічна категорія. Класифікація природних 

ресурсів. Соціально-економічні передумови екологічних проблем. Основні 

екологічні проблеми України. 

Геологічне середовище як невід'ємна частина навколишнього середовища та 

біосфери. Антропогенні фактори, що впливають на стан геологічного середовища. 

Уявлення про забруднення та виснаження підземних вод. Моделі міграції 

забруднених вод у водоносних горизонтах. 

Поняття про раціональне використання та охорону підземних вод. Основні 

види водоохоронних заходів. Проблеми управління станом геологічного 

середовища. 
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«ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ» 

Загальні поняття геології нафти і газу 

Поняття про горючі корисні копалини,  їх класифікація. Значення вуглевод-

нів (ВВ) в промисловості і сільському господарстві. Політико – економічне зна-

чення нафти і газу. Історія використання ВВ, як корисних копалин. Основні етапи 

розвитку нафтової промисловості.     

Поняття про нафтогазоматеринські породи. Вплив тектонічного режиму на 

процес нафтогазоутворення. 

Поняття про породи-колектори та породи-покришки. 

Природні резервуари нафти, газу та води. Типи природних резервуарів: пла-

стові, масивні та резервуари неправильної форми, що літологічно обмежені з усіх 

боків. Групи природних резервуарів: відкритого, напіввідкритого, закритого (ізо-

льованого) типу. 

Пастки нафти і газу та їх класифікації. Склепінні, стратиграфічні, літологіч-

ні та інші пастки. Умови формування пасток. 

Поняття про поклади нафти і газу та їх елементи. Розподіл нафти, газу і во-

ди в покладі. Класифікації покладів нафти і газу: за фазовим станом та якісним 

складом; за величиною запасів; за геологічною будовою; за наявністю та характе-

ром контакту з водою. 

Поняття про родовища нафти і газу. Класифікація родовищ. Родовища наф-

ти і газу платформних, складчастих та перехідних областей.  
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Типи родовищ за структурними формами та генезисом пасток: родовища 

нафти і газу антиклінальних піднять, монокліналей, рифогенних і ерозійних ви-

ступів, синклінальних прогинів, кристалічних порід. Характеристика родовищ рі-

зних типів. 

Геологічні закономірності розташування скупчень нафти і газу в земній 

корі.  

Територіальні і вертикальні закономірності розповсюдження  нафти і газу в 

земній корі.  

Нафтогазогеологічне районування. 

Нафтогазоносні регіони, області і райони України та світу. Найбільші родо-

вища нафти і газу: світу, України та Харківської області. 

Гідрогеологія нафтових і газових родовищ 

Генезис, склад та умови формування підземних вод нафтових і газових ро-

довищ. Гідрогеологічні показники нафтогазоносності. Вертикальна гідрогеодина-

мічна і гідро геохімічна зональності та їх зв'язок з ката генетичною та газовою зо-

нальностями. 

Нафтогазоносні басейни України. Гідрогеологія нафтових і газових родо-

вищ Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Нафтогазогеологічне та гідрогеоло-

гічне районування (ДДЗ). Основні водоносні комплекси. Розповсюдження покла-

дів вуглеводнів у гідрогеологічному розрізі ДДЗ. Зміни хімічного складу підзем-

них вод. Пластові тиски та температури. Гідрогеологія Карпатської нафтогазоно-

сної провінції. Нафтогазоносні області. Гідрогеологічні умови основних нафтога-

зокондесатних родовищ. Пластові тиски і температури. Гідрогеологічні умови ро-

зробки. Гідрогеологія Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції. 

Нафтогазоносні області. Гідрогеологічні умови основних нафтогазокондесатних 

родовищ. Пластові тиски і температури. Гідрогеологічні умови розробки. 

Гідрогеологічні умови основних нафтогазових родовищ України.  

Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів 

Поняття про прогнозування нафтогазоносності надр. Основні принципи про-

гнозування родовищ нафти і газу.  

Об’єкти прогнозування нафтогазоносності надр:   геоструктурні та неструк-

турні., їх впорядкованість та критерії визначення. 

Критерії прогнозування нафтогазоносності надр: структурно-тектонічні, лі-

толого-фаціальні, геохімічні, гідрогеологічні, гідродинамічні, мікробіологічні, ге-

отермічні. Регіональні і локальні критерії.  

Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності. Локальний, зональний та регі-

ональний прогноз. Прогноз нафтогазоносності на великих глибинах. 

Ресурси та запаси нафти і газу. Класифікації ресурсів нафти і газу. Класифі-

кації запасів нафти і газу. 

Кількісна оцінка нафтогазоносності надр. Методика кількісної оцінки про-

гнозних ресурсів та запасів вуглеводнів. Об`ємний  метод. Принципи складання 

карт перспектив нафтогазоносності. 

Методи досліджень при пошуково-розвідувальних роботах на нафту та газ: 

геологічні,  геофізичні, геохімічні методи прогнозування родовищ нафти і газу. 

Буріння і випробування свердловин. Класифікація і конструкції геологорозвідува-

льних свердловин.  
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Геолого-розвідувальний процес при прогнозуванні родовищ нафти і газу. 

Регіональний, пошуковий, і розвідувальний етапи геолого-розвідувального проце-

су. Виявлення нафтогазових перспективних районів та локальних об’єктів (струк-

тур). Оцінка зон можливого нафтогазонагромадження. Підготовка перспективних 

об’єктів до пошукового буріння. Стадії  оцінки, пошуку,  дорозвідки та підготов-

ки до розробки родовищ (покладів). Методика розвідки покладів нафти і газу. Ге-

ологічна основа для закладання свердловин. 

Особливості пошуків та розвідки родовищ нафти і газу різних типів.  

Багатопокладні родовища. Масивні поклади. Газові родовища. Нафтогазові 

родовища. Поклади нафти і газу в умовах морських акваторій. Сланцевий та вну-

трішньобасейновий газ. 

Економічна ефективність геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ. Ос-

новні положення геолого-економічної оцінки геолого-розвідувальних робіт. Оцін-

ка результатів ГРР на ділянках з виявленими об’єктами, на об’єктах, що підготов-

лені до пошукового буріння (ГЕО-3), та розвіданих родовищах (ГЕО-2). Методика 

визначення тривалості геолого-розвідувальних робіт.  

Геохімія нафти і газу 

Склад вуглеводнів (елементний, груповий). Оксиди, сірчані і азотисті спо-

луки в нафтах. Фізико-хімічні властивості вуглеводнів. 

Походження  нафти і газу у відповідності з існуючими теоріями та гіпотеза-

ми.  

Геохімічні процеси зміни та перетворення нафти. Нафтові води та їх геохі-

мічні особливості. Геохімічні показники нафтогазоносності (літо геохімічні, гідро 

геохімічні, газогеохімічні). Геохімічні методи досліджень органічних компонентів 

гірських порід. 

Геохімічні процеси генерації та перетворення природних газів.  

Міграція нафти і газу. Первинна і вторинна міграція. Роль води у міграції 

нафти і газу. Фактори міграції. Класифікація міграційних процесів. 

Головні умови формування покладів та родовищ (структурні, літолого- пет-

рографічні). Фактори руйнування покладів нафти і газу (тектонічні, гідрогеологі-

чні та ін.). 

Техніка і методика відбору газів при різних видах газохімічних робіт. Інтер-

претація результатів геохімічних досліджень нафти і газу. 

Петрофізика нафтових та газових колекторів 

Літологічні типи колекторів. Класифікація колекторів. 

Пористість гірських порід. Класифікація пор за розмірами. Види пористості 

в залежності від походження та від сполучення пор. Коефіцієнти пористості (зага-

льної, відкритої, ефективної). Зв'язок пористості з флюїдонасиченістю. Фактори, 

що визначають коефіцієнт загальної та відкритої пористості.  

Проникність колекторів. Лінійна та радіальна фільтрація нафти і газу в по-

ристому середовищі. Типи каналів проникності. Види та класи колекторів за про-

никністю. Залежність проникності від пористості. Види проникності. Проникність 

фазова та відносна. 

Механічні та теплові властивості порід. Залежність швидкості проходження 

пружних хвиль від властивостей гірських порід.  
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Склад та фізичні та фізико-хімічні властивості газу, нафти та пластових вод. 

Критичний тиск та температура. Коефіцієнт надстисливості. Об’ємний коефіцієнт 

газу. В’язкість газу. Розчинність газів в нафті та воді. Залежність розчинності газу 

від його складу та тиску. Дегазування. Коефіцієнт розгазування.  

Хімічний склад нафти. Щільність та в’язкість пластової нафти. Кінетична та 

динамічна в’язкість нафти. Обводнення нафтових родовищ. Хімічний склад та ви-

ди пластових вод.  

Фазовий стан вуглеводневих сумішей. Схема фазових перетворень одноко-

мпонентних систем. Закономірності фазових переходів двокомпонентних та бага-

токомпонентних систем. Фазові переходи у нафті, воді та газі. 

Поверхнево-молекулярні властивості системи «пласт-вода». Гідрофільність 

колекторів. Фізичні основи витиснення нафти, конденсату і газу з пористого сере-

довища. Вплив геологічної будови на приток нафти, води та газу до свердловин. 

Водонапірний режим газових родовищ. Сили, що діють у покладі. Загальна схема 

витиснення з пласту нафти водою та газом. Нафтовіддача пластів при різноманіт-

них умовах дренування покладу. Фактори, що впливають на нафтовіддачу плас-

тів. Залишкова нафта та її види в колекторах.  

Загальні електромагнітні властивості порід. Електропровідність та діелект-

рична проникність мінералів, рідкої фази та газів. Залежність електричних вели-

чин складу фаз у породі, коефіцієнтів пористості та вологості. Питомий електроо-

пір, діелектрична проникність, викликана та дифузійно-адсорбційна активність 

порід. Питомий опір, діелектрична проникність, тангенс кута діелектричних втрат 

сухих, нафтоводо-, газо- та газонафтонасичених порід. Характеристика порід за 

електромагнітними властивостями. 

Ядерно-фізичні методи досліджень в нафтогазовій геології. 

Нафтогазопромислова геологія 

Особливості буріння та опробування глибоких свердловин. Первинне та 

вторинне розкриття свердловин. Освоєння та випробування свердловин. Дослі-

дження свердловин на усталених та неусталених режимах. Відбір проб флюїдів. 

Глибинні дослідження свердловин. Обробка результатів досліджень. 

Вивчення форми покладу. Вивчення структурних поверхонь. Вивчення 

диз’юнктивних порушень. Вивчення флюїдних контактів. Розподіл продуктивної 

частини покладу. Детальна кореляція геологічних розрізів. Властивості пластових 

флюїдів. Енергетична характеристика покладів. Фізичний стан нафти і газу в умо-

вах покладів. Початкові пластові тиски. Температура у надрах. Природні режими 

покладі нафти та газу. Поняття запаси вуглеводнів. Граничні значення  властивос-

тей нафто- і газонасиченості. Коефіцієнти вилучення. Системи розробки; геологі-

чні дані для їх проектування. Системи розробки нафтогазоконденсатних покладів 

при природних режимах та геологічні умови їх застосування. Традиційний метод 

заводнення нафтових пластів. Нетрадиційні методи розробки нафтових покладів. 

Особливості розробки газоконденсатних покладів. 

Основні технологічні рішення при розробці нафтових родовищ із заводнен-

ням. Фонд свердловин. Облаштування родовищ. Системи збору нафти та газу. 

Обладнання для підготовки нафти та газу. Контроль видобутку нафти, газу і супу-

тньої води. Карти ізобар. Методи інтенсифікації видобутку вуглеводнів.  
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«ГЕОХІМІЯ» 
 

Енергетика геохімічних процесів.  
Радіоактивність. Вступ до геохімії ізотопів. Внутрішні джерела енергії. Ене-

ргія вакууму. Енергія ядерних перетворень. Енергія електронних переходів в ато-

мах. Енергія фазових перетворень. Зовнішні джерела енергії. Енергія Сонця. Ене-

ргія космічного випромінювання.  

Склад, будова та походження Сонячної системи. 

Вік всесвіту. Вік Сонячної системи. Природа сонячної системи. Походження 

сонячної системи. Будова Всесвіту. Будова Сонця. Будова планет. Склад метеори-

тів. Космічна поширеність елементів.  

Земля: її склад та будова.  

Будова Землі. Мінеральний та хімічний склад внутрішніх зон Землі. 

Геохімія геосфер.   

Склад земної кори. Геохімічна класифікація елементів.  

Будова гідросфери. Склад гідросфери. Баланс води і солей в океані. Історія 

океану. Ресурси океану. Геохімія внутрішньоматерикових вод.  

Будова атмосфери. Склад атмосфери. Походження та еволюція атмосфери.  

Геохімія біосфери. 

Загальна геохімічна характеристика біосфери. Внесок В.І. Вернадського у 

вивчення геохімії біосфери. Хімічний склад організмів. Біогенна акумуляція хімі-

чних елементів. Фотосинтез і його геохімічне значення. Геохімічна роль мікроор-

ганізмів. Біогенні відклади. Походження і еволюція біосфери. Загальна характери-

стика ноосфери. 

Геохімія магматичного процесу. 

Природа магматичного розплаву. Походження і класифікація магми. Маг-

матична та кристалізаційна магми. Поведінка хімічних елементів в процесі крис-

талізації магми.  

Геохімія породоутворюючих мінералів: група олівіну, піроксени, амфіболи, 

слюди, польові шпати, кварц. Геохімія гранітних пегматитів. Рідкометальні пег-

матити. Процеси заміщення в пегматитах. Типоморфізм мінералів із пегматитових 

жил. Роль вміщуючих порід. Геохімія скарнового процесу. 

Геохімія гідротермального процесу. 
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Джерела гідротермальних розчинів (ювенільне, вадозне, метаморфогенне). 

Форми переносу рудних компонентів в гідротермальних розчинах. Роль комплек-

сних сполук. Режим сірки і кисню в гідротермальних розчинах. Роль галогенів і 

вуглекислоти в гідротермальних розчинах. Рідкісні і розсіяні елементи в гідроте-

рмальних утвореннях. 

Геохімія літогенезу. 

Мінеральний і хімічний склад осадових порід. Фактори гіпергенезу та сиде-

ментації. Бактерії як геохімічний фактор вивітрювання та осадонакопичення.  

Геохімія процесів регіонального метаморфізму. 

Фактори метаморфізму. Хімізм метаморфічних порід. Геохімія процесів ре-

гіонального метаморфізму. 

Геохімічний фон та геохімічні аномалії. 

Геохімічні бар’єри. Контрастність аномалій. 

Літогеохімічний метод пошуку.  

Пошуки по первинних ореолах розсіювання. Елементний склад первинних 

ореолів різних родовищ. Форма і розміри первинних ореолів. Зональність ореолів.  

Пошук по вторинних ореолах. Поняття вторинного ореолу розсіювання. 

Особливості будови вторинних ореолів. Типи вторинних літогеохімічних ореолів. 

Потоки розсіювання.  

Гідрогеохімічний метод пошуку.  

Водна міграція хімічних елементів у різних геохімічних типах вод. Гіпоген-

ні та гіпергенні гідрогеохімічні ореоли розсіювання. Гідрогеохімічні ореоли роз-

сіювання. Гідрогеохімічні потоки розсіювання. Зональність ореолів. Гідрогеохімі-

чна зональність. Фонові води. Відкриті і заховані водні ореоли. Ореольні води. Гі-

дрогеохімічні асоціації елементів-індикаторів.  

Атмогеохімічні методи пошуку.  

Первинні гази. Ендогенні, гіпергенні та атмосферні гази. Радіоактивні гази. 

Сорбовані та вільні гази. Атмогеохімічні аномалії та ореоли розсіювання. Газова 

зональність. Газортутна, гелієва та метанова зйомки, їх призначення.  

Біогеохімічний метод пошуку. 

Біогеохімічні ореоли родовищ і фактори їх формування. Рослини як геохі-

мічні бар’єри. Елементи-індикатори у різних видах рослин. Ореоли розсіювання у 

торфах. Фенотипічні зміни у рослин в межах геохімічних аномалій.  

Еколого-геохімічні дослідження.  

Мета еколого-геохімічних досліджень. Гранично-допустимі концентрації 

елементів та сполук. Класи небезпеки. Антропогенні (техногенні) аномалії та їх 

зв'язок із побутовими, сільськогосподарськими та промисловими об’єктами. Кое-

фіцієнти контрастності аномалій.  

Методи аналізу геохімічних проб.  

Хіміко-аналітичний (колорометричний). Емісійний спектральний. Атомно-

сорбційний. Рентгенорадіометричний. Ізотопні методи. Люмінесцентний. 

Геохімічні карти і розрізи.  

Літогеохімічні, гідрогеохімічні, газогеохімічні та біогеохімічні карти та їхня 

методика. Принципи та методика побудови карт. Геохімічні розрізи. Прогнозні 

геохімічні карти. Прогнозні зони, вузли, ділянки. Зони та ділянки природного та 

штучного забруднення геологічного довкілля.  
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«ПАЛЕОНТОЛОГІЯ І СТРАТИГРАФІЯ» 

1. Історична геологія. Поняття про історичну геологію. Її зв’язок з іншими 

науками. Палеонтологія і її значення для історичної геології. Абсолютна та відно-

сна геохронологія. Геохронологічна та стратиграфічна шкали – загальні та місце-

ві.  Поняття про палеогеографію. Етапи розвитку Землі: докембрійський, палео-

зойський, мезозойський, кайнозойський. Для кожного: історія материків і океанів, 

тектонічні процеси, палеогеографічна характеристика - розподіл суші і моря, клі-

мат, органічний світ; корисні копалини 

2. Основи палеонтології. Палеонтологія і еволюція. Палеонтологія і геох-

ронологія. Вчення о захороненні і збереженні 'решток викопних організмів. Біо-

мінералізація і фоссілізація. Форми збереженості. Палеоіхнологія. Рекапітуляція, 
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закон Геккеля - Мюллера, конвергенція и гомеоморфія, адаптація, ароморфоз, де-

віація, ідіоадаптація. Середовище проживання, життєві умови та образ життя. 

Трофічні зв’язки. Водне середовище проживання. Біономічні зони Світового оке-

ану. Фізико-географічні фактори водного середовища проживання. Класифікація 

організмів в залежності від умов проживання. Палеонтологічний метод, біостра-

тиграфія, роль організмів, в осадконакопиченні, геохронологічна шкала. Біосфера. 

Вимирання і його причини. Рівні організації органічного світу. Класифікація і си-

стематика, правила палеонтологічної номенклатури. 

Палеозоологія і палеоботаніка. 

Надцарство Procariota. Доядерні організми. Основні особливості будови. 

Царства Bacteria, Cyanobionta. Надцарство Ядерні організми. Царство Рослина. 

Подцарство Нижча рослина. Відділ Червоні водорості. Відділ Діатомові водорос-

ті. Відділ Золотисті водорості. Відділ Динофітові водорості. Відділ Бурі водорос-

ті. Відділ Зелені водорості. Відділ Харові водорості. 

Подцарство Вища рослина. Надвідділ Спорові рослини: Відділ моховидні, 

Відділ Птерідофіти: класи - Плауновидні, Хвощові, Папоротники. Надвідділ Се-

менні рослини. Відділ Голосеменні або Пінофіти: класи - Гингкоопсиди, Цикадо-

псиди, Пінопсиди. Відділ Покритосеменні або Магноліофіти: класи - Двудольні, 

Однодольні. Царство Гриби. Геологічна історія і породоутворююча властивість 

рослин. Палеофлористичне районування суші. 

Царство Тварини. Підцарство Найпростіші або Одноклітинні. Тип Саркодо-

ві: класи Форамініфера, Радіолярії. Підцарство Многоклітинні. Надрозділ Примі-

тивні многоклітинні. Тип Порифера: класи Ґубки, підкласи Кремневі губки, Вап-

някові губки. Тип Археоциати: класи - Правильні археоциати,Неправильні архео-

ціати. 

Надрозділ Справжні многоклітинні. Розділ Радіально - симетричні або Дву-

слойні. Тип Жалящі. Клас Коралові поліпи: Підкласи - Табулятоідеі, Геліолітоідеі, 

Ругоза, Гекса- і Октокоралли. Розділ Двостороннє-симетричні або Трьохслойні. 

Підрозділ Первиннороті. Тип Кольчаті черві. Тип Членістоногі: підтип Трилобі-

тообразні: клас Трилобіти. Підтип Ракообразні. Підтип Хеліцерові. Підтип Тра-

хейні: клас Комахи. 

Тип Молюски. Класи: Моноплакофори, Панцирниї, Двостулкові, Черевоно-

гі. Клас Головоногі молюски. Підкласи: Наутілоідеі, Ортоцератоідеі, Ендоцерато-

ідеі, Актіноцератоідеі, Бактритоідеі, Амоноідеі, Колеоідеі. 

Тип Моховатки. Підрозділ Вториннороті. Тип Брахіоподи. Тип Іглокожі. 

Тип Полухордові: клас Граптоліти. Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Хре-

бетні. Інфратип Безчелюстні. Інфратип Челюстнороті. Надклас Риби 

Надклас Чотириногі або Тетраподи. Клас Рептилії, клас Птиці, Клас Ссавці. 

Основні етапи розвитку життя на Землі. 

3. Загальна стратиграфія. Об'єкт, мета та завдання стратиграфії. Основні 

операції стратиграфії; стратиграфічне розчленування та стратиграфічна 

паралелізація. Головні етапи історії розвитку стратиграфії. Принципи 

стратиграфії. Принцип актуалізму. Принцип неповноти геологічного літопису. 

Принцип необоротності геологічної та біологічної еволюції. Принцип об'єктивної 

реальності і неповторності стратиграфічних підрозділів. Принцип послідовності 

утворення геологічних тіл. Принцип вікової міграції граничних поверхонь 
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супракрустальних геологічних тіл. Принцип фаціальної диференціації 

одновікових відкладів.  

Літологічний метод. Особливості використання та критерії вибору границь. 

Маркіруючі горизонти. Діахронність літологічних границь. Каротаж свердловин. 

Ритмостратиграфія. Будова ритмічних вугленосних товщ (циклотем). 

Використання ритмічністі варв, флішу у стратиграфічних цілях. Методика 

побудови ритмограм. Кліматостратиграфія. Класифікація кліматостратиграфічних 

одиниць. Обмеження застосування метода. Біостратиграфічний метод. Основи 

палеонтологічного метода в стратиграфії. Поширення викопних решток 

організмів у розрізі, Значення окремих груп викопних організмів для стратиграфії. 

Архістратиграфічні (ортофауни) та парастратиграфічні групи, області їх 

застосування. Роль пелагічних організмів у стратиграфічних кореляціях. 

Біостратиграфічне розчленування розрізів. Біостратиграфічна кореляція. Метод 

керуючих форм. Аналіз фауністичних та флористичних комплексів. Еволюційний 

метод. Палеоекологічний метод (біостратономія), Палеогідрологічний метод, 

Кількісні методи кореляції. Радіоекологічна хронометрія. Принцип методу. 

Методи радіологічної хронометрії: свинцево-ізотопний, рубідій-стронцієвий, 

калій-аргоновий, радіовуглецевий. Застосування для датування осадових товщ. 

ПалеомагнітниЙ метод. Поняття про залишкове намагнічування. Інверсії 

геомагнітного поля. Показники магнітного поля Землі, які використовуються 

палеомагнітним методом. Обмеження метода. 

Класифікація і номенклатура стратиграфічних підрозділів. Стратиграфічний 

кодекс. Стратиграфічні підрозділи. Стратиграфічні схеми, порядок виділення 

стратиірафічних одиниць.  Порядок установлення нових стратиірафтчних підроз-

ділів. Стратотипи. 
4. Мікропалеонтологія. Значення мікропалеонтологічних досліджень у сучасній 

геологічній практиці. Специфічність методів вивчення мікроскопічних решток організ-

мів. Методи збору зразків. Методи витягання мікроскопічних решток з породи (збага-

чення, хімічні та фізичні методи). Оптичні та електронні мікроскопи. Методика вигото-

влення зразків для вивчення їх за допомогою оптичних та електронних мікроскопів. Фо-

тографування мікроскопічних об'єктів. Застосування отриманих результатів. 

Форамініфери. Систематична приналежність. Будова зовнішнього скелету. Діагно-

стичні ознаки сучасних та вимерлих форамініфер. Образ життя та екологія. Геологічне 

значення. Радіолярії. Систематична приналежність. Будова зовнішнього скелету. Діаг-

ностичні ознаки. Образ життя та екологія. Геологічне значення. Остракоди. Системати-

чна приналежність. Будова м'якого тіла та зовнішній скелет. Діагностичні ознаки сучас-

них та вимерлих остракод. Діморфизм, індивідуальна та групова мінливість. Образ жит-

тя та екологія. Остракоди як індикатор осадконакопичення. Геологічне значення. Коно-

донти. Складність у визначенні систематичної приналежності. Методика збору зразків, 

їх вивчення та застосування результатів. Застосування конодонтів у стратиграфії.  Мік-

роскопічні частини макрофауни. Спікули губок. Походження, розповсюдженість у часі 

та гірських породах. Методи вивчення. Геологічне значення. Отоліти. Походження. 

Стан вивчення. Геологічне значення.  Діатомові водорості. Систематичне положення. 

Життєві цикли та екологія. Поширення у гірських породах різного віку. Геологічне зна-

чення.  Харові водорості. Систематичне положення. Життєві цикли та екологія. Поши-

рення у гірських породах різного віку. Геологічне значення.  Вапняковий нанопланктон. 

Систематичне положення. Штучна класифікація. Життєві цикли та екологія. Породоут-

ворююче значення. Геологічне значення. Спори та пилок вищих рослин. Систематичне 
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положення. Поширення. Труднощі зі збором зразків та подальшою інтерпретацією ре-

зультатів. Геологічне значення. 

5. Регіональна геологія України.  Український кристалічний щит. Північно-

західний блок. Дністровсько-Бугский блок. Росинсько-Тикічский блок. Кірово-

градський блок. Середнопридніпровський блок. Приазолвський блок. Осадовий 

чохол платформної України. Скіфська плита. Причорноморська западина. Воли-

но-пільська плита. Дніпровсько-Донецька западина. Львівсько-Волинська запади-

на. Передкарпатський прогин. Індоло-кубанський прогин. Складчасті споруди. 

Донецька герцинська складчаста споруда. Кімерійсько-альпійська складчаста 

споруда Криму. Альпійська складчаста споруда Карпат. Альпійська складчаста 

споруда Добруджи 
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«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» 

1. Екологічна геологія та екологічна гідрогеологія. Екологічні проблеми су-

часності, поняття ноосфери, геологічна діяльність людства. Геологічний та біоти-

чний кругообіг речовин у природі. Екологічні фактори та їх вплив на живі органі-

зми. Концепція екологічної ніші. 

Природні ресурси як економічна категорія. Класифікація природних ресур-

сів. Соціально-економічні передумови екологічних проблем. Основні екологічні 

проблеми України. 

Геологічне середовище як невід'ємна частина навколишнього природного се-

редовища (НПС) та біосфери. Антропогенні фактори, що впливають на стан гео-

логічного середовища. Уявлення про забруднення та виснаження підземних вод. 

Моделі міграції забруднених вод у водоносних горизонтах. 

2. Екологічна безпека геологічного середовища (ГС). Поняття збалансовано-

го розвитку суспільства, як дотримання рівноваги між процесами споживання та 

самовідновлення у природі. Природне, техногенне, геологічне середовище.  

Принципи самоочищення гідросфери. Охорона водойм від забруднення. По-

вторне та зворотнє водопостачання. Методи очищення стічних вод. Використання 

стічних вод. Економічний збиток від забруднення та виснаження водних ресурсів. 

Водне законодавство України. 

Джерела та масштаби забруднення ґрунтів. Процеси самоочищення в ґрун-

тах. Екологічні наслідки руйнування ландшафтів. Шляхи підвищення продуктив-

ності ґрунтів і охорони земель. Економічний збиток від руйнування ландшафтів, 

забруднення й виснаження земель. Правова основа охорони земельних ресурсів і 

надр. Законодавча основа екологічної безпеки держави, її орієнтація на ЄС. 

3. Екологічна безпека у природокористуванні. Види природокористування. 

Природні ресурси і їх класифікація. Аспекти раціоналізації природокористування: 

регіональний, науково-технічний, юридичний і міжнародний.  

Ступінь і динаміка використання природних ресурсів. Природні ресурси 

України. 

Водні ресурси світу, України. Джерела забруднення та виснаження водних 

ресурсів. Проблема раціонального використання водних ресурсів України.  
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Земля, ґрунти; їх роль у біосфері та значення для людини. Використання зе-

мельних ресурсів. Забруднення і виснаження земельних ресурсів. Раціональне ви-

користання та охорона надр. 

Утворення відходів як нераціональне використання природних ресурсів. Ди-

наміка і масштаб забруднення НПС промисловими, сільськогосподарськими і по-

бутовими відходами. Класифікація промислових відходів. 

Використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів. Комплексне ви-

користання сировини і енергетичних ресурсів. 

Маловідходна технологія як основа створення екологічно обґрунтованого 

промислового виробництва. Принципи і концепція маловідходної технології. Ене-

ргоємність, матеріалоємність промислових виробництв. Кооперація і сполучення 

виробництв. Екологічні вимоги до продукції відходів виробництва і використан-

ня. 

4. Моніторинг і контроль стану ГС. Засоби і методи моніторингу і контро-

лю якості ГС. Критерії оцінки якості ГС. Поняття про забруднювачі. Типи забру-

днювачів. Міграція, накопичення і трансформація основних забруднювачів в гід-

росфері, ґрунтах. Біотрансформація і біоакумуляція забруднювачів.  

Природне і техногенне забруднення ГС. Внесок в забруднення різних галузей 

промисловості. Екологічне нормування. Розрахунок і порядок розробки нормати-

вів гранично допустимих викидів (ГДВ) та скидів (ГДС), гранично допустимі 

концентрації речовин (ГДК). 

Моніторинг джерел забруднення водних об`єктів. Склад і властивості стічних 

вод. Моніторинг стану ґрунтів. Нормування стану ґрунтів, ГДК. Комплексні та 

інтегральні оцінки якості ГС. Принципи та методи прогнозування і моделювання 

процесів формування стану ГС.  

Оцінка ризику здоров’ю населення в системі гігієнічного моніторингу якості 

ГС. Системи регіонального і локального екологічного моніторингу. Принципи 

створення та функціонування інформаційних систем контролю якості ГС. Сучасні 

геоінформаційні системи та технології. Системи контролю та оперативного 

управління природоохоронними комплексами. 

5. Засади охорони і раціонального використання геологічного середовища.  

Оцінка екологічних наслідків техногенного втручання в довкілля; розробка засо-

бів його мінімізації. Дослідження розповсюдження техногенних (радіоактивних, 

токсичних тощо) речовин у ноосфері. Обґрунтування наукових засад їх зберіган-

ня, поховання, технології переробки, знешкодження. Основи формування ноосфе-

ри. 

Закономірності виникнення геологічних процесів і явищ, пов'язаних з діяль-

ністю людини. Методи оцінки впливу геологічних процесів на стійкість терито-

рій, споруд, умов їх експлуатації. Теоретичні й методологічні основи прогнозу за-

грози геологічних процесів і явищ, зокрема стихійних і аварійних, з метою управ-

ління їх розвитком, локалізацією розповсюдження. 

Моделювання матеріальних потоків речовини в системі надрокористування. 

Склад і властивості відходів виробництв і їх використання як замінників сирови-

ни. Динаміка матеріальних потоків речовини в системі літосфера - техносфера - 

літосфера; моделювання розповсюдження токсичних компонентів у геосистемах 

при аварійних ситуаціях, оцінки ризику; оцінка очікуваних збитків.  
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