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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати у студентів уявлення про різнорівневу ритмічність 

та циклічність явищ і процесів, що відбуваються як поза так і в межах земних оболонок та 

закономірності їх прояву.  

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», «Палеогеографія» та спецкурсів «Структурна 

геоморфологія з основами неотектоніки», «Динамічна геоморфологія», «Морська 

геоморфологія», «Літологія з основами петрографії» та знання теоретичних основ розвитку 

органічного світу на планеті, особливостей глибинної будови Земної кулі та її фізичних полів, 

будови Сонячної системи та Всесвіту;  

2) вміння встановлювати зв’язок, проводити порівняльний аналіз та кореляцію між 

природними процесами;  

3) володіння елементарними навичками ГІС-технологій та системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Зміст дисципліни охоплює коло питань, що пов’язані з вивченням ритмів природних 

процесів та їх циклічністю, впливу ритмів на перебіг природних процесів та їх взаємодією. 

Дисципліна містить дві частини. Перша частина присвячена вивченню Сонячної активності 

та її ритмів, зміни орбітальних параметрів Землі та її просторового положення і пов’язаних з 

цим припливів різного періоду, варіацій магнітного поля Землі та їх впливу на геосфери 

Землі. Друга частина присвячений вивченню ритмів, що відбуваються у різних геосферах 

землі та мають різну тривалість, впливу природних ритмів на життєдіяльність людини та 

значенню дослідження ритмічності процесів для прогнозування змін у Земних оболонках.  

Навчальна дисципліна «Ритміка природних процесів» є однією з складових комплексної 

підготовки освітньої програми «Геоморфологія та палеогеографія» спеціальності 106 

«Географія». 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у систематизації та синтезі набутих раніше 

географічних знань, що сприяє формуванню у студентів цілісного уявлення про геосфери 

Земної кулі, їх мінливість у часі та просторі, розуміння зв’язку між космічними (Сонячними, 

Місяцевими) ритмами та ритмами, що відбуваються у геосферах Землі, зокрема: 

- ознайомити студентів з основними поняттями ритмічності; 

- навчити студентів методам дослідження ритмічних процесів; 

- сформувати уявлення про особливостях та причинах космічних ритмів; 

- сформувати навички практичного використання закономірностей ритмічності. 

5. 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 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 
загальні поняття курсу: 

періодичність, циклічність, 

ритмічність; концептуальні основи 

ритміки природних процесів. 

лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 4% 

1.2 
методи вивчення ритмічних процесів 

(палеогеографічні, статистичні) 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.3 
історію досліджень ритмічних лекція до 4% 

                                           
 



процесів;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опитування, 

виконання 

творчих 

аналітичних 

робіт 

1.4 
класифікації ритмічних процесів лекція до 4% 

1.5 
сучасні уявлення про сонячну 

активність та її ритмічність: 11-

річний, 22-річний, віковий, 200-

річний, 600- та 2400-річний ритми 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.6 
гіпотезу ієрархії ритмів лекція до 4% 

1.7 
сучасні уявлення про Місяцеві ритми 

та їх тривалість 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.8 
Сонячні та Земні припливи: 12-

годинний, 24-годинний, півмісячний, 

місячний, нутаційний полюсний 

приплив, 19-річний місячний 

приплив, ритм Петтерсоона 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.9 
ритми магнітного поля 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.10 
ритми, що відбуваються у геосферах 

Землі 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.11 
короткотривалі ритми: добовий, 6 – 

7-денний, 13 – 14-денний та 27-

денний метеорологічні ритми, річний 

ритм, 5-річний ритм Ель-Ніньо, 5 - 6- 

та 22-річний циркуляційний цикли, 

35-річний ритм Брікнера 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.12 
ритми плейстоцену та голоцену: 

1850-річний ритм Петтерсона-

Шнітнікова, події Дансгарда-Ожера 

(1500-річний ритм), події Хайнріха (5 

– 10 тисячорічний ритм), 2400-річний 

кліматичний цикл, ритми 

Міланковича, 40700-річний ритм 

Максимова, 400-тисячелітній ритм 

ексцентриситета 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.13 
геолого-геоморфологічні ритми: 

тектоно-магматичної активізації, 

сучасної сейсмічності та вулканізму, 

седиментації, ерозійно-

акумулятивний, спелеоцикли 

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.14 
прояв ритмічності та природних 

процесів у житті людини  

лекція, семінарське 

заняття 
до 4% 

1.15 
значення вивчення ритмічності 

природних процесів для 

прогнозування змін у геосферах 

Землі 

семінарське 

заняття 
до 4% 

2.1 пояснити суть Сонячно-Земних 

зв’язків 

семінарське 

заняття 

 

 
до 6% 



2.2 аналізувати вплив припливів на земні 

процеси 

семінарське 

заняття 

опитування, 

виконання 

творчих 

аналітичних 

робіт 

до 6% 

2.3 пояснити прояв добового ритму у 

екзогенних процесах, гідросфері, 

атмосфері, біосфері 

семінарське 

заняття 
до 6% 

2.4 пояснити суть та прогнозне значення 

ритмів голоцену та плейстоцену 

семінарське 

заняття 
до 6% 

2.5 проаналізувати геолого-

геоморфологічни ритми, навести 

приклади їх прояву 

семінарське 

заняття 
до 6% 

3.1 вміти презентувати отримані 

результати дослідження ритмів 

природних процесів за допомогою 

сучасних технічних засобів 

семінарське 

заняття 

виконання 

творчих 

аналітичних 

робіт 

до 5% 

3.2 вміти подати свою інтерпретацію  

природи ритмічних процесів у 

географічній оболонці у дискусії 

семінарське 

заняття 
до 5% 

4.1 аналізувати окремі та загальні прояви 

природних ритмів 

семінарське 

заняття 
до 4% 

4.2 прогнозувати зміни ритмів природних 

процесів у конкретних умовах 

семінарське 

заняття 
до 4% 

4.3 ідентифікувати та описувати ритмічні 

процеси, оцінювати їх сучасними 

методами обробки інформації 

семінарське 

заняття 
до 4% 

 

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) 
1.1 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 творчих аналітичних робіт по 

темам семінарів, опитування та написання контрольних робіт.  
 

Оцінювання за формами контролю: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 12 
балів 

Max.– 20 балів Min. – 24 балів Max.–40 балів 

Доповідь за темами 
семінару 

 (аналітична робота) 
«3» х 2 = 6 «5» х 2  = 10 «3» х 5  = 15 «5» х 5 = 25 

 Опитування «0,5» х 6 = 3 «1» х 5  = 5 «0,5» х 6 = 3 «1» х 5 = 5 
Модульна контрольна 

робота 1 
«3» х 1  = 3 «5»  х 1  = 5   

Модульна контрольна 
робота 2 

  «6»  х 1  = 6 «10» х 1  = 10 



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

кількість балів на екзамені – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до 

семестрових – 24 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 – 36 балів.  

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

модуль1 

Змістовий 

модуль2 

іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 12 24 24 60 

Максимум 20 40 40 100 

 

7.2. Організація оцінювання: усне опитування проводиться після завершення 

викладання кожної теми. Творчі аналітичні роботи у вигляді презентацій складаються раз на 

два тижні відповідно до графіка проведення семінарських занять. Перша модульна 

контрольна робота проводиться на першому 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 

 

№ 

    
 

Назва 

Кількість годин 

лекці семінари с/р 

 Частина 1. Ритми зовнішніх процесів та їх вплив на геосфери Землі   

 Тема 1: Основні фактори, що визначають ритмічні процеси у географічній 

оболонці 

1. Вступ. Загальні поняття вчення про ритми у природі. 

Основні методи отримання інформації про ритмічні 

явища. 

2  2  9 

2. Огляд уявлень про сонячну активність.  2  8 

3. Сонячно-Земні зв’язки. 2 2 9 

4. Місяцеві та Сонячні припливи.  2  9 

5. Ритми магнітного поля Землі 2 1 9 

 Модульна контрольна робота № 1                                                       1 

 Частина 2. Ритмічні процеси у геосферах Землі 

 Тема 2: Ритми географічної оболонки 

6. Ритми з коротким періодом. Внутрішньовікові та 

понадвікові ритми. 

2  9 

7. Ритми голоцену та пізньольодовиків’я. 2 2 9 

8. Розвиток уявлень про ритми плейстоцену. Пульсаційна 

модель 40700-річного ритму Є.В. Максимова. 

2  8 

9. Фізичні механізми ритмів плейстоцену та голоцену. 2 2 9 

10. Зовнішній вплив та інерційність географічної оболонки. 

Автоколивання. 

2  9 

 Тема 3: Ритміка та динаміка геологічних та геоморфологічних процесів 

11. Ритмічність тектонічних рухів та режимів  2  2  9 

12.  Сучасна ритмічність сейсмічних та вулканічних 

процесів. 

2  8 

13. Загальні теоретичні поняття та методичні питання 

седиментаційної циклічності. 

2 2 9 

14. Циклічність геоморфологічних процесів. 2  9 

15. Вплив циклічності геосфер на життєдіяльність людини 2 1 9 

 Модульна контрольна робота №                                                                    1 

 ВСЬОГО 30 16 132  

 

Загальний обсяг 180 год., в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – 30 год. 

Семінари – 16 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 132 год. 
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