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ВСТУП
1. Мета дисципліни – формування у студентів спеціальних знань про найбільш поширені
на земній поверхні процеси рельєфоутворення – ерозійні і руслові, а також створювані ними форми
рельєфу земної поверхні і технології регулювання ерозійно-акумулятивного процесу, захисту
ґрунтів від ерозійної деградації.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) успішне опанування таких загальноосвітніх дисциплін як «Геологія загальна та
історична», «Загальна геоморфологія», «Метеорологія та кліматологія», «Загальна
гідрологія», «Загальне ландшафтознавство» та спецкурсів «Динамічна геоморфологія»,
«Екологічна геоморфологія України», «Рельєф України», «Літологія з основами
петрографії», знання теоретичних основ розвитку екзогенних процесів, особливостей їх
поширення на земній кулі ;
2) вміння аналізувати топографічну карту, визначати форми рельєфу та їх елементи,
розраховувати морфометричні характеристики рельєфу;
3) володіння елементарними навичками ГІС-технологій.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Зміст дисципліни охоплює питання, що пов’язані з вивченням системних поглядів на
морфологію, генезис, вік, механізми утворення та багаторічну динаміку форм флювіального
рельєфу; класифікації ерозійних і руслових процесів. Курс складається з двох частин. У першій
частині розглядаються загальні питання розвитку ерозійних процесів та теоретичні і прикладні
питання вчення про руслові процеси, зокрема умови формування, морфологію, динаміку, типізацію
річкових русел та вплив на перебіг цих процесів господарської діяльності. Друга частина курсу
присвячена теоретичним та прикладним питанням ерозієзнавства, у тому числі факторам ерозії,
методам дослідження розвитку ерозійних процесів та протиерозійним заходам.
Навчальна дисципліна «Ерозієзнавство та руслові процеси» є однією з складових
комплексної підготовки освітньої програми «Геоморфологія та палеогеографія»
спеціальності «Географія».
4. Завданнями вивчення дисципліни є формування теоретичних знань про ерозійні і
руслові процеси та практичних навиків з протиерозійного захисту угідь і територій та
регулювання руслових процесів, зокрема:
- ознайомити студентів з факторами, що впливають на розвиток ерозійно-акумулятивних
процесів;
- навчити студентів методам обґрунтування комплексу ґрунтозахисних заходів;
- сформувати уявлення про принципи практичного використання рельєфу флювіального
генезису та регулювання інтенсивності ерозійних і руслових процесів.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)

Код

1.1

1.2
1.3

Результат навчання

Форми (та/або
методи і технології)
викладання і
навчання

лекція, самостійна
робота
лекція, практичне
заняття,
самостійна робота
наслідки впливу руслових процесів на практичне заняття,
рельєф у різних природних умовах
самостійна робота
загальні закономірності формування лекція, практичне
елементів флювіального рельєфу
заняття,
самостійна робота

Методи
оцінювання

морфологію, походження, вік, динаміку
флювіального рельєфу земної поверхні
класифікації руслових форм і процесів

Відсоток у
підсумкові
й оцінці з
дисципліни
до 3%
до 3%
до 3%

Усне
опитування,

до 3%

1.4

механізми формування русел річок

1.5

основні методи
процесів

1.6

визначення ерозієзнавства як науки

1.7

головні
фактори,
що
визначають
розвиток ерозії
протиерозійні властивості гірських порід
та грунтів
вплив рослинності на процеси ерозії

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

вивчення

руслових

основні методи вивчення ерозійних
процесів
особливості протиерозійних заходів
основні напрямки використання знань про
рельєф земної поверхні з практичною
метою
аналізувати передумови і фактори розвитку
ерозійних та руслових процесів
вміти класифікувати ерозійні та руслові
процеси і створені ними форми рельєфу
виявляти закономірності розвитку ерозійних і
руслових процесів, їхню динаміку
виконувати
прості
морфометричні
вимірювання форм флювіального рельєфу,
будувати спеціальні морфометричні карти
здійснювати аналіз матеріалів аерофото- та
космічної зйомки з метою встановлення
головних рис ерозійного рельєфу земної
поверхні
здійснювати геоморфологічне профілювання
за допомогою топографічних карт
прогнозувати розвиток ерозійних та руслових
процесів

2.9

обґрунтовувати систему протиерозійних та
русло-регулювальних заходів.

3.1

вміти презентувати отримані результати
дослідження ерозійних та руслових
процесів за допомогою сучасних технічних
засобів
оцінити причини, механізм, закономірності
просторового розвитку ерозійних та
руслових процесів
ідентифікувати та описувати руслові та
ерозійні процеси, оцінювати їх сучасними
методами обробки інформації
аналізувати результати вивчення ерозійних
та руслових процесів

4.1
4.2
4.3

лекція, самостійна
виконання
робота
розрахунковоаналітичних
лекція, практичне
робіт,
заняття,
презентації,
самостійна робота
екзамен
лекція, самостійна
робота
лекція, самостійна
робота
практичне заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
лекція, практичне
заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
виконання
практичне заняття,
розрахунковосамостійна робота
аналітичних
робіт,
практичне заняття,
самостійна робота презентації,
екзамен
практичне заняття,
самостійна робота
лекція, практичне
заняття,
самостійна робота
лекція, практичне
заняття,
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота
виконання
розрахунковопрактичне заняття,
аналітичних
самостійна робота
робіт,
презентації,
практичне заняття,
екзамен
самостійна робота
практичне заняття,
самостійна робота

до 3%
до 3%
до 3%
до 3%
до 3%
до 3%
до 3%
до 3%
до 3%
до 4%
до 4%
до 4%
до 4%
до 4%
до 4%
до 4%
до 4%
до 4%

до 7%

до 7%
до 7%
до 7%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1
Програмні результати навчання (назва)

1.2

2.1

4.1

4.2

+
+
+
7. Схема формування оцінки:
7.1.

Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання: кількість балів, що студент отримує протягом семестру є
сумою балів, що були отримані при оцінюванні презентацій самостійних робіт, виконаних
практичних робіт, опитування та написання контрольних робіт.
Оцінювання за формами контролю:

Практична робота
Самостійна робот
Опитування
Модульна контрольна
робота 1
Модульна контрольна
робота 2

ЗМ1

ЗМ2

Min. – 17,5 балів

Max.– 30 балів

Min. – 17,5 балів

Max.–30 балів

«2» х 3 = 6
«1,5» х 4 = 6
«0,5» х 3 = 1,5

«3» х 3 = 9
«3» х 4 = 12
«1» х 3 = 3

«1,5» х 3 = 4,5
«1,5» х 4 = 6
«0,5» х 3 = 1,5

«3» х 3 = 9
«3» х 4 = 12
«1» х 3 = 3

«4» х 1 = 4

«6» х 1 = 6
«4» х 1 = 4

«6» х 1 = 6

- підсумкове оцінювання у формі екзамену проводиться в усній формі. Максимальна
кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до
семестрових – 25 бали.
- умови допуску до підсумкового екзамену: студенти, які набрали сумарно меншу
кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання екзамену не
допускаються. Рекомендований мінімум для допуску – 35 балів.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий
модуль1
Мінімум

17,5

Максимум

Змістовий
модуль2
17,5

30

іспит
25

30

Підсумкова
оцінка
60

40

100

7.2.
Організація оцінювання: усне опитування проводиться після завершення
викладання кожної теми. Самостійні роботи у вигляді презентацій та практичні розрахункові
роботи складаються раз на два тижні відповідно до графіка проведення практичних занять.
Перша модульна контрольна робота проводиться на першому тижні березня, друга модульна
контрольна робота проводиться на першому тижні травня.
Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

№

1.

3.
4.
6.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кількість годин
Назва
лекції практичні с/р
Частина 1. Теоретичні та прикладні питання вчення про руслові процеси
Вступ. Історія розвитку ідей вчення про руслові
2
6
процеси. Річкові наноси, їх транспортування та
акумуляція.
Умови формування річкових русел. Розвиток
2
10
повздовжніх профілів річок. Заплави річок.
Деформації та типізація річкових русел.
2
6
Морфологія і динаміка річкових русел.
3
2
Основи гідроморфологічного аналізу. Вплив на руслові
2
4
процеси господарської діяльності.
Модульна контрольна робота № 1
1
Частина 2. Теоретичні та прикладні питання ерозієзнавства
Ерозієзнавство як наука: суть, об’єкт, предмет,
2
завдання.
Методи дослідження ерозійних процесів
2
Фактори ерозії
2
Протиерозійні властивості гірських порід та ґрунтів.
2
Вплив рослинності на процеси ерозії
Оцінка ерозійної небезпеки земель
Концепція захисту ґрунтів від ерозії. Система
2
1
протиерозійних заходів.
Модульна контрольна робота №
1
ВСЬОГО
12
12

2
2
2
2
4
2

65

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:
Лекцій – 12 год.
Практичні заняття – 12 год.
Консультації - 1 год.
Самостійна робота - 65 год.
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