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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Курс «Загальне землезнавство» є основою географічної освіти, її 
фундаментом в системі географічних та туристичних наук. Основним 
завданням навчального курсу є: оволодіння студентами категоріально-
понятійним апаратом сучасного землезнавства; формування уявлення про 
географічну оболонку як цілісну систему, пізнання закономірностей її 
структури, просторової диференціації, динаміки та основних процесів і 
явищ, що відбуваються у її межах; формування у студентів уявлення про 
сучасний стан взаємодії людського суспільства і природи, його наслідки та 
глобальні екологічні проблеми сьогодення, причини їх виникнення та 
перспективи вирішення; формування вмінь і навичок застосувати теоретичні 
знання для пояснення процесів і явищ, які відбуваються у географічній 
оболонці. 

Мета та цілі 

Розкрити загальні особливості еволюції, будови та основних властивостей 
Землі як планети та  окремих її складових. Сформувати комплексний 
світогляд на природні процеси і явища, що відбуваються навколо, 
проаналізувати суть найважливіших законів і закономірностей будови та 
розвитку Землі, її ієрархічної структури, тісних і динамічних взаємозв’язків 
між окремими геокомпонентами та геокомплексами, формування та 
розвитку Землі як планети, навколоземного простору тощо. 
 

Результати 
навчання 

 
Soft skills: 

соціально-
психологічні 

аспекти 
професійної 

Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.  
Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
здатність логічно і системно мислити, вміння критично мислити, а саме, 
аналізувати ситуацію, що склалася, робити корисні висновки та змінювати 
поведінку відповідно до середовища, креативність, здатність брати на себе 
відповідальність, управляти часом. 



компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

Пререквізити Базові знання з дисциплін: «Географія туризму», «Туристична картографія» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Тема 1. Загальне 
землезнавство як 
наука. Система 
географічних 
наук. 

Загальне землезнавство як узагальнююча наука, частина 
фізичної географії, що вивчає загальні закономірності природи 
Землі в цілому, її структуру, склад, динаміку. Поняття про об’єкт 
та предмет вивчення загального землезнавства. Система 
географічних наук. Місце загального землезнавства серед інших 
географічних наук. Міжпредметні та міжгалузеві зв’язки. 

Представленн
я анотованого 

матеріалу. 
Усне 

опитування. 

Тема 2. Основи 
загального 
землезнавства. 
Історія розвитку 
загального 
землезнавства. 

Принципи організації фізико-географічних досліджень. Методи 
загального землезнавства. Коротка історія розвитку загального 
землезнавства. Епоха Великих географічних відкриттів та її 
значення для розвитку землезнавства. Землезнавство під час 
Нового та Новітнього етапів розвитку людського суспільства. 
Диференціація географічних наук. Різноманіття сучасних 
землезнавчих досліджень. 

Виконання 
практично-

семінарського 
завдання 

Тема 3. Всесвіт. 
Будова, структура 
та еволюція 
Всесвіту. 

Поняття про Всесвіт та його будова. Структура Всесвіту. Теорія 
Великого вибуху. Закон Габбла. Метагалактики та галактики. Зірки, 
класифікація зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Наднові (супернові) 
зорі. Пульсари. Концепція чорних дир. Квазари. Астероїди, 
метеорні тіла, комети. 

Усна здача 
матеріалу. 

Здача 
виконаних 
практичних 

завдань 

Тема 4. Сонячна 
система. 

Гіпотези про утворення Землі та Сонячної системи. Походження 
Сонячної системи і Землі. Будова Сонячної системи. Великі та малі 
планети Сонячної системи. Місяць як природний супутник Землі. 
Космічний вплив на Землю. Вплив космічних чинників на ритмічні 
явища в ландшафтній оболонці. Припливи та відпливи.  

Робота з 
картами 

Тема 5. Форма і 
розміри Землі. 
Формування та  
еволюція 
планети. 

Первісні уявлення про форму та будову Землі. Еволюція уявлень 
про фігуру Землі. Поняття про еліпсоїд і геоїд. Форма і розміри 
Землі. Географічне значення розмірів і маси Землі. Гравітаційне 
поле Землі. Магнітне поле Землі. Інші фізичні поля Землі. 
Географічний простір Землі.  

Здача 
виконаних 
практичних 

завдань. Усна 
здача 

матеріалу за 
темою. 

Тема 6. Рухи 
Землі та їх 
географічні 
наслідки. Час 
(місцевий, 
поясний, 
всесвітній, 
декретний). 

Рухи Землі та їх географічні наслідки. Докази, наслідки, 
характеристики осьового обертання Землі. Час (місцевий, поясний, 
всесвітній, декретний). Сила Коріоліса та наслідки її дії. Рух Землі 
навколо Сонця. Причини зміни пір року на Землі. Кліматичні 
наслідки обертання Землі. Галактичний рух Землі, його 
особливості та наслідки.  

Здача 
виконаних 
практичних 

завдань. Усна 
здача 

матеріалу за 
темою. 

Тема 7. 
Літосфера. 
Внутрішня будова 
Землі. Мінерали 
та гірські породи. 
Геологічні 
процеси. 

Внутрішня будова Землі та характеристика її складових частин. 
Методи дослідження внутрішньої будови Землі. Будова літосфери. 
Земна кора та типи земної кори. Рухи літосферних плит та їх 
наслідки. Основні елементи будови літосферних плит. Тектонічні 
рухи земної кори. Магматизм та його види. Типи вулканів та 
закономірності їх поширення. Геохронологічна шкала. 

Усна здача 
матеріалу за 

темою. 
вирішення 

задач на час 



Тема 8. 
Географічна 
оболонка Землі 
та її структура 

Основні компоненти географічної оболонки. Особливості обміну 
речовин та енергії між компонентами географічної оболонки. Вплив 
людини на географічну оболонку. 
 

Здача 
виконаних 
практичних 

завдань. Усна 
здача 

матеріалу за 
темою. 

Тема 9. Рельєф 
та різноманіття 
його форм. 

Поняття «рельєф». Різноманіття процесів рельєфоутворення. 
Денудаційні, транспортуючі та акумулятивні рельєфоутворюючі 
процеси. Класифікація форм рельєфу. Рельєф суходолу та основні 
його форми. Рельєф дна Світового океану. Основні етапи 
горотворення. Вплив господарської діяльності людини на рельєф 
земної поверхні. 

Здача 
виконаних 
практичних 

завдань. Усна 
здача 

матеріалу за 
темою. 

Тема 10. 
Атмосфера. 
Погода і клімат. 
Зміни клімату. 

Склад і утворення атмосфери. Будова атмосфери. Функції 
атмосфери у ландшафтній оболонці Землі. Сонячна радіація. 
Сонячна радіація та її види. Температура повітря та особливості 
розподілу її по земній поверхні. Вода в атмосфері. Циркуляція 
атмосфери. Клімат та основні чинники кліматоутворення. 
Класифікація типів клімату Землі. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 
Робота з 
картами 

Тема 11. Загальні 
відомості про 
гідросферу. 
Кругообіг води. 
Світовий океан та 
його частини. 

Поняття про гідросферу. Гідросфера та її походження. Основні 
властивості води. Світовий океан – основна частина гідросфери. 
Природні ресурси та поширення життя у Світовому океані. 
Екологічні проблеми Світового океану.  

Розв’язування 
задач на зміну 

тиску з 
висотою 

Тема 12. 
Внутрішні води 
суходолу. 

Різноманіття внутрішніх вод суходолу та закономірності їх 
формування і поширення. Поверхневі води. Загальні 
закономірності розподілу поверхневого стоку на Землі. Ріки та 
річкові системи. Основні характеристики річок. Підземні водоносні 
горизонти. Джерела. Гейзери. Мінеральні води.  

Здача 
виконаних 
практичних 

завдань 
Робота з 
картами 

Тема 13. Будова 
та властивості 
ґрунту. Ґрунтовий 
покрив. 

Ґрунт як специфічне природно-історичне тіло. Типова будова 
ґрунтового профілю. Родючість ґрунту. Класифікація та 
систематика ґрунтів. Головні закономірності формування 
ґрунтового покриву світу та України. Основні типи ґрунтів світу та 
України. Деградація та зміна ґрунтового покриву. Основні 
екологічні проблеми, які пов’язані з ґрунтовим покривом.  

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 14. 
Ландшафтна 
оболонка: будова, 
властивості, та 
структура. 

Поняття про ландшафтну оболонку. Межі ландшафтної оболонки 
та її загальні закономірності. Будова ландшафтної оболонки. 
Загальні властивості ландшафтної оболонки та особливості їх 
прояву: цілісність та єдність, кругообіг речовини та енергії, 
ритмічність, неоднорідність, зональність, секторність. Вплив 
людини на ландшафтну оболонку.  

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 15. 
Біосфера. 
Біотичне 
різноманіття 
світу. Вплив 
людина на 
навколишнє 
середовище. 

Поняття про біосферу. Біосфера та її
 межі. Формування біосфери. Внесок В. Вернадського у 
розвиток вчення про біосферу. Різноманіття речовини біосфери. 
Поняття «ноосфера» та її складові. Науки, які вивчають біосферу. 
Гіпотези походження життя на Землі. Розподіл живої речовини на 
Землі. Форми співіснування живих організмів. Проблема 
збереження біотичного різноманіття світу. 

 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
 

 
ОЦІНЮВАННЯ 

 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (теми 1-15) 60 

Підсумковий контроль – екзамен  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


