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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з геоморфологічною будовою і 

рельєфоутворюючими процесами дна Світового океану та його берегів.  

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

наявності): 

1) успішне опанування таких загальноосвітніх дисциплін як «Геологія загальна та 

історична», «Загальна геоморфологія», «Фізична географія материків та океанів».  

2) вміння визначати за фізико-геогрфічними картами основні батиметричні зони та 

геоморфологічні провінції дна Світового океану.   

3) володіння елементарними навичками аналізу картографічних матеріалів. 

3. Анотація навчальної дисципліни. 

Зміст дисципліни розкриває теоретичні та прикладні питання морської геоморфології. 

Структура дисципліни передбачає вивчення форм рельєфу, їх морфології, речовинного складу 

та генезису, сучасних морфолоітодинмічних процесів дна Світового океану (перша частина) та 

берегової зони (друга частина).  

Навчальна дисципліна «Морська геоморфологія» є однією з складових комплексної 

підготовки освітньої програми «Природнича географія» спеціальності «Географія». 

4. Завдання (навчальні цілі) – вивчення дисципліни спрямовано на формування  

уявлень про особливості будови та генезису рельєфу, сучасні рельєфоутворюючі процеси в 

межах дна Світового океану та його берегів, зокрема: 

- ознайомити студентів з сучасними теоретичними уявленнями морської 

геооморфології; 

- навчити студентів визначати форми рельєфу різних рангів і генезису дна Світового 

океану та берегової зони за картографічними матеріалами;   

- сформувати уявлення про значення геоморфологічних досліджень при будівництві 

портів, для укріплення берегів, розвідки та видобутку корисних копалин; 

- сформувати навички визначення осадових порід, що формуються в морських басейнах 

осадонакопичення.   

 

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   

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 поширення, морфологію та генезис 

мега-, макро- та мікроформ рельєфу у 

межах різних геоморфологічних 

провінцій дна Світового океану 

лекції, практичні 

заняття 
 

 

 

опитування у 

тестовій та 

письмовій 

формі 

до 9% 

1.2 сучасні засоби та методи дослідження 

геоморфологічної будови дна 

Світового океану 

практична до 5% 

1.3 сучасні уявлення про походження та 

еволюцію океанічних улоговин   
лекція до 5% 

1.4 осадові відклади та корисні копалини 

Світового океану 
практичне заняття до 5% 

1.5 гідродинамічні та морфолітогенетичні лекції до 7% 

                                           
  



процеси в межах дна та берегової зони 

1.6 поширення, морфологію та генезис 

форм рельєфу берегової зони 

лекції, практичні 

заняття  
до 8% 

1.7 генетичні типи берегів та сучасні 

уявлення про еволюцію берегової 

зони 

лекція, практичне 

заняття  
до 7% 

1.8 прикладні проблеми вивчення 

рельєфу дна та берегів Світового 

океану 

лекції до 5% 

2.1 
визначати на карті межі 

геоморфологічних провінцій 

Північно-Льодовитого, Атлантичного, 

Індійського та Тихого океанів  

лекції, практичні 

заняття  

виконання 

практичних 

робіт 

до 7% 

2.2 показати на карті головні 

геоморфологічні об’єкти дна 

Світового океану  

практичні заняття до 7% 

2.3 визначати абразійні, акумулятивні та 

еолові форми рельєфу берегової зони 

у польових умовах 

лекції, практичні 

заняття  
до 7% 

2.4 визначати осадові породи, що 

формуються на дні морів та океанів 
практичне заняття  до 5% 

2.5 визначати за картографічними 

матеріалами генетичні типи берегів  
практичне заняття  до 5% 

3.1 презентувати отримані результати за 

допомогою сучасних технічних 

засобів 

практичні заняття  

опитування у 

тестовій та 

письмовій 

формі 

виконання 

практичних та   

робіт 

до 5% 

4.1 аналізувати рельєфоутворюючу роль 

гідродинамічних та 

морфолітогенетичних процесів в 

межах дна берегової зони 

лекція, практичні 

заняття  
до 7% 

4.2 
оцінювати значення 

геоморфологічних досліджень при 

будівництві портів, для укріплення 

берегів, розвідки та видобутку 

корисних копалин 

лекція, практичні 

заняття  
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)  

 

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 до спеціалізації) на 

різних просторово-часових рівнях. 

+   + + + + +       + + 

11. Впорядковувати і 

узагальнювати матеріали польових 

та лабораторних досліджень, 

інтегрувати їх від спостереження 

до розпізнавання, синтезу і 

моделювання 

 +  + +       + + +     

12. Знати і застосовувати теорії, 

парадигми, концепції та принципи 

в галузях предметної області 

географії відповідно до 

спеціалізації.  

+  +  +  + +       + + 

13. Дотримуватися морально-

етичних аспектів досліджень, 

інтелектуальної й академічної 

доброчесності, професійного 

кодексу поведінки 

       + +      + + 

14. Демонструвати здатність 

проводити самостійні дослідження 

природно- та суспільно-

географічних об’єктів, систем і 

процесів у географічній оболонці 

за польових і лабораторних умов. 

     +          + + 

15. Знати і пояснювати зміни в 

географічній оболонці з позицій 

концепції сталого розвитку. 

  +  + + + +       +  

16. Виявляти державницьку і 

громадянську позицію у 

професійній діяльності. 

       +         

 



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 виконаних практичних робіт, опитуванні та 

написанні контрольних робіт.  
Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 18 

балів 
Max.– 30 балів Min. – 18 балів Max.–30 балів 

Опитування «1» х 4 = 4 «2» х 4  = 8 «1» х 4 = 4 «2» х 4  = 8 

Практичні роботи «2» х 4 = 8 «3» х 4 = 12 «2» х 4 = 8 «3» х 4 = 12 

Модульна контрольна 

робота 1 
«6» х 1  = 6 «10»  х 1  = 10   

Модульна контрольна 

робота 2 
  «6»  х 1  = 6 «10» х 1  = 10 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку проводиться в усній формі. Максимальна 

кількість балів на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до семестрових – 

24 бали. 

- умови допуску до підсумкового заліку: студенти, які набрали сумарно меншу кількість 

балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. 

Рекомендований мінімум для допуску – 36 балів.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

Залік  Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі 

проводиться після завершення викладання кожної лекції. Практичні роботи захищаються по 

виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять. Перша модульна 

контрольна робота проводиться на другому тижні жовтня, друга модульна контрольна робота 

проводиться на першому тижні грудня.  
 

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  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

 

Назви лекцій та практичних 
Кількість годин 

лекції практичні С/Р 

Змістовий модуль 1. Геоморфологія дна морів та океанів 

Тема 1: Рельєф та сучасні морфолітогенетичні процеси 

 дна Світового океану  

1. Вступ. 

Основні риси геоморфологічної будови дна 

Світового океану та напрямки їх дослідження. 

2  4 

2. Сучасні засоби та обладнання для вивчення дна 

Світового океану. 
  2 4 

3. Рельєф підводних окраїн материків. Особливі 

морфоструктури підводних окраїн материків. 
2   

4 

4. Біогенний рельєф.  2 4 

5. Рельєф геосинклінальних областей (перехідних зон) 2  4 

6. Вулканічний рельєф.  2 4 

7. Рельєф ложа океану та серединно-океанічних 

хребтів. 
2  

4 

8. Осадові відклади  та корисні копалини.   1 4 

 Модульна контрольна робота № 1                                                            1 

Змістовий модуль 2. Геоморфологія берегів морів та океанів 

Тема 2: Рельєфоутворюючі чинники та форми рельєфу берегової зони 

9. Загальна характеристика берегової зони. 

Гідродинаміка берегової зони моря. 
2   4 

10. Абразійні форми рельєфу берегової зони моря  2   4 

11. Літодинаміка берегової зони моря  2  4 

12. Акумулятивні форми рельєфу берегової зони моря  2 2 

13. Генетичні типи берегів світового океану 2  4 

14. Еолові форми берегової зони моря  2 2 

15. Еволюція берегової зони моря 2 1 4 

 Модульна контрольна робота № 2                                                            1 

 ВСЬОГО 16 16 56 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 16год. 

Практичні заняття - 16 год.  

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 56  год. 

 РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна (базова): 

1. Карпенко Н.І. Рельєф морських берегів / Н.І. Карпенко. – Л. :вид. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – 308 с. 

2. Стецюк В.В. Основи геоморфології: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Стецюк, 

І.П. Ковальчук; за ред. О.М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – 495 с. 

3. Шуйський Ю.Д. Типи берегів Світового океану: монографія / Ю.Д. Шуйський. – Одеса: 

Астропринт, 2000. – 480 с. 

4. Шуйський Ю.Д.. Стоян О.О. Географія корисних копалин Світового океану: походження, 

формування, поширення / Ю.Д. Шуйський, О.О. Стоян. – Одеса: Фенікс, 2014. – 148 с.  



5. Шуйський Ю.Д. Основні риси рельєфу дна Світового океану / Шуйський Ю.Д. – Одеса: 

Астропрінт, 1998. – 88 с.  

 

Додаткова: 

1. Безруков Ю.Ф. Океанология. Часть І. Физические процессы в океане / Ю.Ф. Безруков. – 
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