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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – Ознайомити студентів із одним  із найважливіших компонентів 

географічної оболонки – рельєфом земної поверхні, його морфологією, походженням, 

віком, історією розвитку, а також природними та антропогенними  процесами 

трансформації рельєфу земної поверхні, закономірностями їх поширення у минулому та 

сучасною динамікою, впливом на інші складові довкілля. Сформувати системні уявлення 

про роль рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів у функціонуванні 

географічної оболонки. Закласти основи розуміння практичного значення вивчення 

рельєфу земної поверхні та геоморфологічних процесів.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1) Опанування дисциплін «Загальне землезнавство»,  «Геологія загальна та 

історична» 

2) вміння аналізувати рельєф за топографічними картами, оцінювати сучасну 

екологічну ситуацію на  різних інформаційних зрізах, визначати основні екологічні 

проблеми та конфлікти природокористування.   

3) володіння навичками аналізу картографічних матеріалів та побудови карт. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Зміст дисципліни розкриває теоретичні та прикладні питання сучасної геоморфології 

та палеогеографії. Структура дисципліни передбачає вивчення рельєфу як результату 

взаємодії ендогенних та екзогенних процесів впродовж еволюції Землі та взаємодії її 

оболонок. Суттєва увага приділяється сучасним небезпечним процесам та  їх дослідженню 

різними напрямками прикладної геоморфології. 

Завдання (навчальні цілі) – вивчення дисципліни спрямовано на: 

-  отримання студентами необхідних теоретичних знань, методичних та  

практичних навичок застосування  методів  досліджень рельєфу (зокрема, 

методів морфологічного та морфометричного аналізу, дослідження віку, 

генезису, динаміки рельєфу тощо); 

- набуття навичок проведення палеогеографічного аналізу території, відтворення 

історії розвитку рельєфу; 

- вміння оцінювати вплив рельєфу на різні типи природокористування; 

- здатність прогнозувати сценарії розвитку сучасного рельєфу при різних впливах 

антропогенного навантаження. 

Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність)  

Форми 

(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання   

Від-

соток у 

підсумко-

вій оцінці 

з дисцип-

ліни 
Код Результат навчання 

1.1 

 

основні властивості рельєфу земної 

поверхні,їх класифікації; основні 

методи вивчення рельєфу;   

лекції, практичні 

заняття 

опитування у 

тестовій, 

усній та 

письмовій 

до 

7% 

1.2 
взаємозв’язки ендогенних та 

лекції, до 
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екзогенних чинників формування 

рельєфу земної поверхні, прояви 

їхнього взаємовпливу у різних 

природних умовах; 

практичні 

заняття 

формі 
8% 

1.3 
загальні закономірності 

формування глобальних рис 

рельєфу земної поверхні і 

океанічного дна; 

лекції 
до 

7% 

1

1.4 

механізми окремих внутрішніх 

процесів формування рельєфу земної 

поверхні та їхні геоморфологічні 

наслідки; 

практичні 

заняття 

до 

8% 

 
закономірності розвитку екзогенних 

процесів, характеристику механізмів 

їхнього перебігу, відображення у 

структурі ландшафту; 

лекції до 

8% 

1

1.5 

класифікації антропогенного 

рельєфу; основні напрямки 

прикладної геоморфології; 
практичні 

до 

5% 

1

2.1 

здійснювати аналіз матеріалів 

аерофото- та космічної зйомки, 

картографічних матеріалів з метою 

встановлення головних рис рельєфу 

земної поверхні; 

практичні 

заняття 

 

до 

7% 

2

2.2 

встановлювати залежність між 

формами  земної поверхні  та 

геолого-тектонічною будовою 

території; 

лекції, 

практичні заняття 

до 

7% 

1

2.3 

проводити морфометричні 

вимірювання, будувати спеціальні 

морфометричні картосхеми; 

лекції, практичні 

заняття  
до 5% 

2.4 будувати й аналізувати 

геолого-геоморфологічні профілі, 

геоморфологічні картосхеми та 

карти. 

лекції, 

практичне заняття  

до 

7% 

2.4 Розшифровувати історію 

розвитку території за ландшафтно- 

індикаційними ознаками 

лекція, 

практичне заняття  

до 

7% 

3.1 оформляти результати досліджень у 

вигляді картосхем, профілів, 

презентацій; 

 практичні заняття  

практичні 

роботи 

до 

8% 

2

4.1 

проводити геоморфологічну  

експертизу території 

практичне 

заняття  

до 

8% 

2

4.2 

оцінювати антропогенний 

вплив на рельєф та планувати 

природоохоронні заходи 

практичне 

заняття  

до 

7% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків 

спеціалізації) 
 

Результати навчання 

дисципліни (код)  

 

Програмні  

результати навчання 

(назва) 

1. 2. 3.  4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 1 2 

1. Збирати, обробляти та 

аналізувати інформацію в 

галузях предметної області 

географічних наук  

+ + + + + + + +  +     + + 

2. Використовувати усно і 

письмово грамотну фахову 

державну мову 

+ +               

3. Виявляти знання і вміння 

спілкуватися іноземною 

мовою за фахом 

  +              

4. Використовувати 

інформаційні технології, 

картографічні та 

геоінформаційні моделі в 

галузях предметної області 

географічних наук. 

+ +  +  +   + + + + + + + + 

5. Демонструвати уміння 

проводити польові та 

лабораторні дослідження.  

 +  +        + +    

6. Визначати основні 

характеристики, процеси, 

історію і склад географічної 

оболонки.  

+  + +  + +  +      + + 

7. Застосовувати моделі, 

методи і дані природничих і 

суспільних наук, 

інформаційних технологій 

тощо при вивченні 

формування і розвитку 

об’єктів і процесів 

географічної оболонки. 

+  + + + + + +   +    + + 

8.  Використовувати польові 

та лабораторні методи для 

аналізу природно і суспільно-

географічних об’єктів і 

систем.  

 +  + +       + + +    

9. Виконувати дослідження 

географічної оболонки та її 

сфер за допомогою кількісних 

та якісних методів аналізу 

+ +  + + + + +     +  +  

10. Аналізувати склад і 

будову природно- та 

суспільно-географічних 

об’єктів і систем (відповідно 

+   + + + + +       + + 
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Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції Практ. С/Р 

Змістовий модуль 1  

1. 
 Основні методологічні положення геоморфології . Загальні 
закономірності будови рельєфу Землі.  

2 2 6 

2. 
Основні властивості рельєфу земної поверхні та методи їх 
вивчення. 

2  4 

3. 
Ландшафтно-геоморфологічна індикація як ключ до пізнання 
будови літосфери. Дистанційне дослідження рельєфу. 

2 2 6 

4. 
Морфоструктурний аналіз. Взаємовідношення 

морфоструктури та морфоскульптури Землі.  
2 1 6 

 Модульна контрольна робота 1  1  

Змістовий модуль 2  

5. 
 Основи палеогеографії. Роль палеогеографічних методів 

дослідження еволюції рельєфу Землі. 
2 2 6 

6. 

Тектонічна структура, геологічна будова, властивості 

гірських порід та їхній вплив на формування рельєфу земної 

поверхні.   
2  6 

7. 
 Зональні закономірності поширення природних процесів та 

їх трансформуючий  вплив на рельєф земної поверхні.  
2 2 8 

8. 

Флювіальні процеси та форми рельєфу, пов’язані з ними. 

Гляціальні процеси; кріогенні процеси; аридні процеси; 

карст… 
2 2 10 

9. 

Антропогенний рельєф. Прикладні напрямки геоморфології. 
Геоморфологічна  експертиза території.  Моделювання 
антропогенного  впливу на рельєф та планування 
природоохоронних заходів забезпечення техногенної 
безпеки. 

2 1 7 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота  1  

 ВСЬОГО 18 14 59 

Загальний обсяг 93 год., в тому числі: 

Лекції – 18 год. 

Практичні заняття – 14 год. 

Самостійна робота – 59 год. 
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