
Глосарій 

1. Атмосфера – газова оболонка Землі. 

2. Біосфера – зона життєдіяльності організмів – тварин та рослин. 

3. Верховодка – підземна вода, яка утворюється в зоні аерації за рахунок 

інфільтрації та конденсації. 

4. Гідросфера – водна несу цільна оболонка, яка містить воду океанів, морів, озер, 

річок, льодовиків, підземну та атмосферну воду. 

5. Гідрогеологія ( грецьк. «гідрос» - вода, «логос» - вчення) – геологічна наука про 

підземні води, яка вивчає умови їх залягання, походження і формування, режим та 

їх склад, рух і придатність для народного господарства. 

6. Гірські породи – мінеральні агрегати різного складу і будови,які сформувались 

у результаті геологічних процесів і які утворюють самостійні геологічні тіла 

(пласти, шари, жили та.) 

7. Ґрунти ( нім. «Grund» – основа) – розуміють будь-яку гірську породу, що 

змінюється з часом і використовується як основа, середовище або матеріал для 

зведення будинків та інженерних споруд. 

8. Зсуви – більш-менш повільне зміщення земляних мас унис по схилу під впливом 

сили тяжіння. 

9. Карст – геологічні явища, пов’язані з частковим розчиненням та розмивом 

водою гірських порід і утворенням у них крупних ходів та порожнин. 

10. Літосфера – верхня тверда оболонка Землі, називається інакше земною корою. 

11. Мінерали ( лат. «мінера» - породжуючий метал, тобто руду) називаються 

природні хімічні сполуки або самородні елементи, які утворюються внаслідок 

різних фізико-хімічних процесів у земній корі або на її поверхні. 

12. Мули –це перезволожені, глинисті утвори на початковій стадії формування 

глинистих грунтів за участю мікробіологічних процесів. 

13. Петрографія (від грецьких слів «петрос» - камінь, «графос» - описувати) – 

геологічна наука, яка вивчає мінеральний склад гірських порід, їх будову, 

походження, умови залягання, розповсюдження та утворення корисних копалин. 

14. Рекультивація – комплекс спеціальних робіт і заходів, що доводять порушені 

землі до стану, придатного для їх використання у сільському, лісовому, рибному 



господарствах, для промислового та комунального будівництва, створення 

тепличних господарств і зон відпочинку. 

15. Сапропелі – це прісноводні мули, які утворилося на дні озерних водоймищ за 

рахунок продуктів розпаду рослинних та тваринних організмів і вміщують більше 

10%  органічної речовини у вигляді гумусу та рослинних залишків. 

16. Суфозія ( лат. «суфозіо» - виношу) – процеси винесення частинок грунту 

рухомою водою. 

 


