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ПЕРЕДМОВА 
 

Дисципліна «Динамічна геоморфологія» пропонується за вибором 
студентів циклу підготовки за напрямом «Географія». В той же час вона є 
обов’язковою для студентів спеціальності «Геоморфологія» і викладається на 
кафедрі геоморфології і палеогеографії географічного факультеті ЛНУ ім. 
Івана Франка з 1995 року. 

Cуть динамічної геоморфології визначає комплекс завдань, до яких 
можна віднести вивчення властивостей процесів рельєфотворення і рельєфу 
створеного ними, механізмів цих процесів, їх енергетичних характеристик; 
оцінку стану і перебігу процесів та їх порогових значень; аналіз 
закономірностей розміщення і парагенетичних зв’язків між окремими формами, 
процесами і середовищем, в якому вони відбуваються.  

Предметом вивчення динамічної геоморфології є динаміка рельєфу і 
спектр рельєфотвірних процесів, які цю динаміку визначають, а тому метою та 
завданням навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із основними 
концепціями, теоретичними положеннями, понятійно-термінологічним 
апаратом, завданнями динамічної геоморфології, напрямами і методами 
вивчення морфодинамічних процесів і практичним застосуванням отриманих 
результатів; доведення до студентів цілісної картини процесів рельєфотворення 
на Землі у їх взаємозв’язку і взаємозалежностях. 

Після прослуховування даного курсу студенти повинні: знати основні 
процеси, які формують багатоманіття форм рельєфу, що нас оточують; вміти 
розшифровувати характер процесів, які відбуваються в навколишньому світі, їх 
динаміку та форми, які в результаті цього утворюються, або вже утворилися; 
розрізняти форми рельєфу за їх генезисом, застосовувати математично-фізичні 
інструменти для аналізу і прогнозування перебігу тих, або інших 
рельєфотвірних процесів. 

Дисципліна «Динамічна геоморфологія» відноситься до фундаментальних 
дисциплін в системі підготовки студентів-геоморфологів на географічному 
факультеті. Читається ця дисципліна на 4 курсі, коли студенти вже отримали 
базову географічну і геологічну підготовку. Тобто після оволодіння студентами 
знань з дисципліни «Геоморфологія», «Геологія», «Фізика», «Хімія». 
Паралельно з дисципліною «Динамічна геоморфологія» вивчаються дисципліни 
«Палеогеоморфологія», «Інженерна геоморфологія», «Пошукова 
геоморфологія», «Геоморфологія України». Знання, отримані на лекціях з 
«Динамічної геоморфології» допомагають студентам зрозуміти особливості 
формування рельєфу ендогенного і екзогенного походження, навчитись 
розрізняти різні генетичні групи рельєфу і, в свою чергу, дозволяють 
застосувати ці знання під час освоєння матеріалу з курсу 
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«Палеогеоморфологія», «Інженерна геоморфологія», «Пошукова 
геоморфологія», «Геоморфологія України».  

Програму дисципліни «Динамічна геоморфологія» розроблено відповідно 
до навчальних планів за напрямом підготовки 6.040104 «Географія». 

В основу програми покладено власний досвід лектора, (курс читається 
лектором з 1995 року, навчальний посібник І. М. Сіренко «Динамічна 
геоморфологія») і досвід викладання цього курсу в інших вузах, зокрема в 
Московському університеті ім. Ломоносова (курс «Динамічна геоморфологія» і 
однойменний підручник під ред. Ананьєва Г.С. і Симонова Ю.Г.), 
Варшавському університеті (курс «Динамічна геоморфологія з елементами 
прикладної геоморфології» і однойменний підручник Е. Мицельська-Довгалло, 
М. Коротай-Кокощинська, Е. Смольська), та в Трініті Коледж в Дубліні (курс 
«Геоморфологічні процеси» і відповідно підручник «Процеси геоморфології» 
під ред. К. Емблетона і Дж. Торнеса). 

Питання лекційного курсу згруповані у 4 тематичних блоках, завдання 
яких полягає у формуванні у студентів науково обґрунтованих уявлень про 
динаміку рельєфу нашої планети.  Завдання практичних робіт служать 
закріпленню лекційного матеріалу. Їх виконання спрямоване на конкретизацію 
та прикладне застосування отриманих на лекціях теоретичних знань.  

Теми для самостійного опрацювання призначені для самостійної роботи 
студентів, яка виконується ними добровільно з метою поглиблення знань з 
курсу «Динамічна геоморфологія». Список рекомендованої літератури 
представляє собою перелік обов’язкових для опрацювання наукових праць. 
Ознайомлення із додатковою літературою може істотно розширити знання 
доробку провідних вчених, що займалися або займаються науковими 
дослідженнями проблематики, пов’язаної з темою курсу. Завершують 
методичні вказівки питання для підготовки до іспиту та тестові завдання з 
курсу «Динамічна геоморфологія». 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Поточний контроль знань відбувається у формі оцінювання усних відповідей, 
виконаних практичних завдань і тестів, самостійних робіт. Формою 
підсумкового контролю є іспит. 
 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З КУРСУ «ДИНАМІЧНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ» 

 
Структура курсу Вид роботи студента, максимальна 

кількість балів 
Сума 

балів за 
модулями 

Практичні 
роботи 

Тестові 
завд. 

Підсумк. 
опит. 

 

 
Модуль1 

Тема 1     
Тема 2     
Тема 3     
Тема 4     
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Підсумок модуля  
5 

5  5 
 

Модуль 2 
Тема 5    
Тема 6    
Тема 7    
Тема 8    

Підсумок модуля 5  10 
 
 
 
 
 

Модуль 3 

Тема 9     
Тема 10 5    
Тема 11 5    
Тема 12  

5 
   

Тема 13    
Тема 14  

5 
   

Тема 15    
Тема 16 5    
Тема 17     

Підсумок модуля  5  30 
 

Модуль 4 
Тема 18     
Тема 19     
Тема 20     

Підсумок модуля  5  5 
Підсумкове опитування   50 50 

Сума балів за видами роботи 30 20 50 100 
 
 

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 
 

Модуль 1. Вступ до динамічної геоморфології. 
Тема 1. Вступ. Основні джерела енергії геоморфологічних процесі, їх аналіз. 
Розгляд процесів в просторі і часі. Методи дослідження процесів. Лабораторні 
дослідження. Камеральні дослідження. Джерела енергії на Землі. Сонячна 
енергія. Гравітаційна енергія. Геотермальна енергія. Геомагнетизм. 
Енергетичний баланс Землі. Роль сонячної енергії, гравітації і геотермальної 
енергії в перебігу процесів на земній кулі. Зміни рівня океану і суходолу. 
Кліматичні зміни. Змінність у часі енергетичних потоків. 
Тема 2. Енергія і сили. 
Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії. Сили і закони 
механіки Ньютона. Види сил в геоморфології. 
Тема 3. Реакція середовища. 
Напруження і деформація. Закон Архімеда. Пружне, пластичне, текуче тіло. 
Тепло, надходження енергії, термодинаміка і ентропія. Тертя і опір тертю. 
Агрегатні стани речовин і їх особливості. Характер і особливості руху рідин і 
газів. В’язкість. Ламінарний і турбулентний рух. Рух водного потоку. Рух льоду. 
Рух льодовиків. Рух повітря. 
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Тема 4. Взаємозв’язок між окремими тектонічними і кліматичними явищами 
та характером геоморфологічних процесів. 
Формування поверхні суші і дна океану. Ізостазія. Динамічна рівновага 
формування поверхні Землі. 
 

Модуль 2. Процеси ендогенного рельєфотворення 
Тема 5. Ендогенне рельєфотворення і магматизм. 
Основні фізико-хімічні параметри магми і їх вплив на формування тих або 
інших форм рельєфу. Інтрузивний магматизм. Вулканічні процеси і 
морфолітогенез. Типи вулканічних вивержень і їх характер. Поствулканічні 
явища і процеси. Продукти виверження вулканів. Географічне поширення 
вулканів і специфіка їх активності.  
Тема 6. Різні типи тектонічних рухів. 
Горизонтальні рухи. Тектоніка плит. Гарячі плями тепла і їх роль у формуванні 
рельєфу. Вертикальні рухи. Коливні рухи. Новітні рухи і методи їх вивчення. 
Тектонічні деформації. Складчасті тектонічні порушення. Розривні тектонічні 
порушення. Соляна тектоніка.  
Тема 7. Землетруси. 
Їх види. Інтенсивність. Географічне поширення. Сейсмічне районування і 
прогнозування.  
Тема 8. Ендогенне рельєфотворення і метаморфізм порід земної кори. 
Основні фації метаморфічних порід в залежності від фізико-хімічних умов їх 
утворення. Механізм і специфіка формування ендогенного (структурно-
тектонічного) рельєфу.  
 

Модуль 3. Процеси екзогенного рельєфотворення 
Тема 9. Процеси вивітрювання. 
Фізичне вивітрювання. Хімічне вивітрювання. Окислення. Гідратація. 
Розчинення. Гідроліз. Залежність вивітрювання від клімату, рельєфу, літології. 
Кора вивітрювання і її типи. 
Експериментальні роботи в області вивчення процесів вивітрювання і їх 
значення для динамічної геоморфології. Аналіз продуктів вивітрювання під час 
геоморфологічних досліджень. 
Тема 10. Схилові процеси і морфолітогенез на схилах.  
Механізм руху матеріалу по схилу. Стан рівноваги. Причини руху. Масові 
гравітаційні процеси в межах молодих схилів: обвали, осипи, каменепади, селі, 
лавини. Їх особливості, характер перебігу, причини і наслідки. Гравітаційні 
процеси в межах дозрілих схилів: зсуви, процеси відсідання, масове зміщення 
плаща уламків (соліфлюкція, дефлюкція, крип, десерпція). Динаміка цих 
процесів. Рух курумів. Механізм руху плаща уламків. Делювіальні процеси. 
Моделювання процесів на схилі. Оцінка і прогноз загрози прояву 
катастрофічних процесів на схилі. Методи розрахунку швидкості перебігу 
процесів на схилах. Методи розрахунку стійкості схилів. 
Тема 11. Флювіальний морфогенез. 
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Фізико-математична матриця флювіального процесу. Механізм і специфіка 
формування флювіального рельєфу. Генетичний ряд флювіальних форм. 
Механізм флювіального процесу. Складові флювіального процесу. Динаміка 
флювіального процесу і її відображення в рельєфі і відкладах. Тенденції і фази 
розвитку флювіального процесу. Стадії розвитку річкової долини. Типи 
річкових долин. Морфодинамічна зональність річкових долин. Тенденції і 
циклічність в розвитку річкових долин. Формування поздовжнього профілю 
річкових долин. Чинники, які визначають ерозійну діяльність рік. Елементи 
річкових долин і їх динаміка. Морфодинаміка річкового русла - основа 
флювіального морфогенезу. Динаміка рельєфу терас. Господарська діяльність 
людини і розвиток ярково-балкових явищ. Морфологія ярів і стадії їх 
формування. Річкові басейни і їх розвиток. Моделювання флювіальних 
процесів. 
Тема 12. Геоморфологічна діяльність льоду і снігу. 
Нівація. Механізм формування нівальних форм рельєфу. Генетичні типи 
льодовиків. Механізм утворення льодовиків. Процеси акумуляції і абляції. 
Гірські і покривні льодовики. Теплі і холодні льодовики. Механізм їх руху. 
Характер і швидкість руху. Специфіка деформацій в процесі руху льоду. 
Механізм льодовикової абразії. Механізм формування нівальних форм рельєфу. 
Ерозійні, акумулятивні і ерозійно-акумулятивні льодовикові форми і механізм 
їх формування. Ерозійні і акумулятивні флювіогляціальні форми і механізм їх 
утворення. Відображення специфіки і динаміки водно-льодовикового потоку в 
характері воднольодовикових відкладів. Гляціотектонічні процеси. 
Гляціогеоморфологічні ландшафти. 
Тема 13. Кріогенний морфогенез. 
Поняття перигляціальної зони. Тепловий баланс Землі і умови формування 
багаторічної мерзлоти. Промерзання гірських порід і формування при цьому їх 
властивостей. Фізико-механічні властивості мерзлих порід. Форми льоду в 
ґрунті і типи підземних вод. Механізм утворення кріогенних форм рельєфу. 
Морозобійне утворення тріщин. Морозне сортування. Процеси пучення. 
Процеси утворення полоїв. Термокарст, термоерозія, термоабразія. Процеси 
соліфлюкції. Крип. Кріогенне вивітрювання. Вплив техногенних процесів на 
формування кріогенного рельєфу. 
Тема 14. Еоловий морфогенез. 
Поняття вітру. Фізико-математичні аспекти поведінки вітрового потоку. Зв’язок 
між аеродинамічними особливостями вітрового потоку і створюваними ним 
еоловими формами Особливості еолової ерозії. Форми рельєфу, створені в 
процесі дефляції і еолової коразії. Еолове перенесення. Форми, створені в 
процесі еолової акумуляції. Проблема лесоутворення. Основні закономірності 
еолового рельєфотворення. 
Тема 15. Карстоутворення.  
Загальні особливості процесу карстоутворення. Причини розвитку карсту. 
Геохімія карстового процесу. Гідродинамічні зони. Вплив літології, 
температури води, швидкості її руху на характер карстоутворення. Вплив 
клімату на утворення карстового рельєфу. Стадії процесу карстоутворення і 
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зони, в яких відбувається цей процес. Процес розчинення карбонатних і не 
карбонатних порід. Соляний карст. Вапняковий карст. Гіпсовий карст. Карст і 
тектоніка. Зональні особливості розвитку карстових процесів. Механізм 
утворення поверхневих і підземних форм карсту. Псевдокарстові процеси і 
процеси змішаного генезису. Вплив антропогенного чинника на розвиток 
карстово-суфозійних форм. 
Тема 16. Прибережно-морські процеси.  
Поняття берегової зони та її віку. Межі і фізичні характеристики берегової зони 
океану. Механізм переміщення водних мас. Припливи. Океанічні течії. Хвилі. 
Хвильові течії. Деструкційні процеси в береговій зоні. Транспорт і акумуляція в 
береговій зоні. Відображення процесів у відкладах берегової зони. Баланс 
наносів берегової зони. Механізм формування берегів різних типів. Береговий 
геоморфологічний цикл. 
Тема 17. Озерні і болотні процеси. 
Озера і процеси, які в них відбуваються. Утворення озерних котловин. 
Деструкційні і акумулятивні процеси. Етапи життя озера. Формування боліт і 
процеси, які в них відбуваються. 
 

Модуль 4. Загальні тенденції в розвитку рельєфу і його форм. 
Тема 18. Основні теорії формування мегаформ рельєфу Землі і їх суть. 
Теорія тектоніки літосферних плит. Основні положення плюм-тектоніки. 
Модель глобальної геодинаміки Землі. 
Тема 19. Циклічність в розвитку рельєфу. 
Тектоно-магматичні цикли. Геоморфологічний цикл. 
Тема 20. Формування поверхонь вирівнювання. 
Типи поверхонь вирівнювання і їх вік. Механізми вирівнювання. 
Пенепленизація. Педипленизація. 
 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 
 

Практична робота № 1 

Процеси ендогенного рельєфотворення. 

Мета роботи: Закріпити знання, отримані на лекціях, навчитися їх 
використовувати при вирішенні практичних завдань. 

Завдання 1 

1. Знаючи час прибуття поздовжніх хвиль (Р) : 4 хв. 06 сек. і поперечних 
хвиль (S) : 7 хвилин 25 сек. і використовуючи рівняння (S - P) - 1 = L, де 
L – віддаль в мегаметрах (1 мегаметр = 1000км), визначити віддаль до 
епіцентру землетрусу. 

2. Знаючи віддаль до епіцентру - 100 км і записану сейсмографом амплітуду 
коливань в мм – 10 мм, визначити за допомогою номограми (рис. 1) 
магнітуду землетрусу. 
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3. Визначити на карті, в якій місцевості знаходиться епіцентр землетрусу, 
якщо станція 1, яка знаходиться у Вашингтоні, зареєструвала Р-хвилі 
через 4 хв. і 20 сек. після землетрусу, а S-хвилі через 7 хв. і 25 сек., 
станція 2, яка знаходиться в Сан-Дієго, зареєструвала Р-хвилі через 4 хв. і 
40 сек. після землетрусу, а S-хвилі - через 7 хв. і 40 сек. Станція 3, яка 
знаходиться в Сан-Сальвадор, зареєструвала Р-хвилі через 3 хв. і 40 сек. 
після землетрусу, а S-хвилі через 6 хв. і 10 сек. 

 

 
Рис.1 Номограма землетрусу 

Завдання 2  

1. Розрахувати to, яка панує на дні найглибшої шахти світу (3600м), яка 
знаходиться в ПАР (Африка), якщо геотермічний ступінь в цьому місці 
дорівнює 172,7м. Середньорічну температуру повітря взяти з атласу. 

2. Розрахувати to, що панує під Будапештом на глибині 300 м, якщо 
геотермічний ступінь в Будапешті становить 15,0 м. 

Завдання 3 

1. Користуючись атласом виписати основні літосферні плити і напрямок їх 
руху. Одночасно виписати найбільші гірські системи і пов’язати їх з 
колізією літосферних плит. Результат записати у формі таблиці. 

2. Користуючись атласом і картою «Основні сейсмічні райони на Землі» 
визначити, які з районів прояву вулканізму пов’язані з: а) зонами 
субдукції, б) рифтовими зонами, в) зонами колізії, г) «гарячими плямами». 
Результат записати у формі таблиці. 
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Завдання 4  

Більше 10 000 років в районі нинішньої Гудзонової затоки існував 
Лаврентійський льодовик, який мав товщину (hi) 4км. Припускаючи локальну 
ізостатичну рівновагу (рис. 2), розрахуйте на скільки максимально прогнулася 
земна кора під льодовиком (W0), якщо щільність льоду (ρi) становить 800 кг м-3, 
а щільність мантії Землі (ρm) 3300 кг м-3. Район Гудзонової затоки 
характеризується від’ємною гравітаційною аномалією (0,3мм с-2), пов’язаною з 
триваючим досі процесом постгляціоізостатичної релаксації після відступання 
льодовика (t) 10 000 років тому. Існуюча аномалія вказує на те, що нинішня 
поверхня суші залишається деформованою у порівнянні зі станом перед 
наступанням льодовика і ця деформація (W) становить 220 м. Розрахуйте час 
релаксації (τ) після розтанення льодовика.  

Використайте рівняння :  
 

ρc hc + ρi hi = ρc hc + ρm W0 
 
де ρc - щільність земної кори, hc – потужність земної кори, ρi – щільність льоду, 
hi – потужність льоду, ρm - щільність мантії, W0 -початкова деформація. 
  

W = W0 exp ( - t/ τ) 
 

Де W – деформація поверхні в даний час, τ – час релаксації після розтанення 
льодовика , t – час, що минув після відступання льодовика 
 

 
Рис. 2 Схема моделі ізостатичного вирівнювання 
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Практична робота № 2 
Схилові процеси і морфолітогенез на схилах 

 

Мета роботи: Закріпити знання, отримані на лекціях, навчитися їх 
використовувати при вирішенні практичних завдань. 
 
Завдання 1 
Визначити, при якій швидкості глибинної ерозії на схилах річкової долини 
розпочнуться зсувні процеси. Вихідні дані: система двох симетричних схилів, 
ширина межиріччя 100м (рис.3).  

 
Рис.3 Модель річкової долини і її схилів 

Коефіцієнт винесення матеріалу зі схилів 50 х 100 -3 м2 в рік. Припускаємо, що 
граничний кут нахилу схилу, вище якого розпочинається масове зміщення 
матеріалу 50о. Якої можемо очікувати максимальної денівеляції схилів, якщо 
домінуючим рельєфотвірним процесом є зсуви? Для вирішення цієї задачі 
необхідно застосувати рівняння: 

 = ;  

 S max - граничний кут нахилу схилу, при якому розпочинається зсування 
матеріалу; 
е - швидкість глибинної ерозії річкової долини;  
L - віддаль від вододілу до долини;  
Х - коефіцієнт винесення матеріалу зі схилу;  
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R - максимальна денівеляція схилу. 
 

Завдання 2 

 Визначити ймовірний час виникнення зсуву на схилі. 

Вихідні дані: час, на який здійснюється прогноз Т = 50 років; значення 
середнього початкового коефіцієнту стійкості схилу Кп ср = 1,27. Порівняно 
рівномірне підмивання підошви схилу і процеси, які його супроводжують 
обумовлюють середньорічне зменшення коефіцієнта стійкості схилу ΔКср= 5 х 
10-3; середньорічне від’ємне відхилення коефіцієнта стійкості схилу в 
результаті зміни (коливання) насичення схилу водою і перевантаження основи 
відкладами А ср = ± 3 х 10-2. Максимальне від’ємне відхилення коефіцієнта 
стійкості схилу протягом 50 років (відповідає найбільш несприятливому 
поєднанню чинників) Амах = - 0,1 

Застосувати формулу: 

(Кп
ср - Аmax - 1)/ ΔКср до (Кп

ср - Аср - 1)/ ΔКср 
Кінцева середньорічна величина коефіцієнта стійкості схилу Кк

ср на кінець 
прогнозованого періоду Т становитиме: 

Кк
ср = Кп

ср – T х ΔKср, 

Якщо:  

Кп
ср - Аmax > 1 - зсув практично не можливий 

Кп
ср - Аmax < 1 - зсув можливий 

Кп
ср – Аср < 1 - ймовірність зсуву дуже велика 

 

Завдання 3  

Селевий потік потужністю h рухається по схилу з нахилом α зі швидкістю U. 
Щільність потоку ρ = 2200 кг· м -3, опір зміщенню К=300Па. 

1. При якій швидкості селевий потік стане турбулентним? Застосувати 
рівняння критичного числа Хамптона для переходу від ламінарного до 
турбулентного руху: 

H =  = 1000 

 

 Визначити потужність товщі селевого потоку (h-y), який рухається по схилу 
крутизною 1о. Використати рис. 4 та рівняння : 
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(h-y) =  

 

де, K – опір зміщенню, ρ – щільність потоку; g - гравітаційне 
прискорення = 9,81 м на сек2; α – кут нахилу схилу 

 
 

Рис. 4 Схема руху селевого потоку по схилу 

2. При якому куті нахилу схилу селевий потік потужністю 5 м затримається, 
якщо припустити, що селевий потік зупиниться тоді, коли деформація 
зсуву біля його основи буде менша від опору зміщенню матеріалу по 
схилу. Такі умови мають місце тоді, коли  
 

h =  , 

 

тобто тоді, коли потужність товщі селевого потоку, що рухається 
«поршнеподібно», така сама, як глибина селевого потоку (h = y). 

 

Завдання 4 

Дати характеристику вибраного схилового процесу не території, де ви 
проживаєте. Чим цей процес був викликаний? Чи загрожує населенню? 



14 

 

Запропонуйте превентивні заходи, які б обмежили в майбутньому прояв цього 
процесу на даній території. 

 

Завдання 5 

Для 4 груп процесів, які відбуваються на схилі (масове зміщення плаща уламків, 
зсування, обвалювання, осипання) підпорядкуйте форми рельєфу, які в 
результаті цього утворюються і генетичні типи відкладів (за зразком). 
 
Група 
процесів 

Процес Форми 
рельєфу 

Генетичні відклади 

Масове 
зміщення 
плаща 
уламків 

Швидка соліфлюкція 
в зоні багаторічної 
мерзлоти - сповзання 
розмерзлого діяльного 
шару, який має 
рідкотекучу, іноді 
в’язкотекучу 
консистенцію, по 
замерзлому субстрату 
зі швидкістю 1-10м в 
рік 

Натічні 
тераси, 
язики 

Соліфлюкційні, різноманітні за 
складом: від глин і суглинків до 
щебеню і валунів - в залежності 
від складу порід схилу; 
характерна відсутність 
відсортованості уламкового 
матеріалу за величиною, 
поширені текстури течії і 
зім’яття, орієнтовані в напрямку 
нахилу схилу. 

 

Практична робота № 3 
Флювіальний морфогенез 

 
Мета роботи: Закріпити знання, отримані на лекціях, навчитись їх 
використовувати при вирішенні практичних завдань. 
 
Завдання 1 
На рис. 5 наведені приклади поперечних перерізів річкової долини і вік 
відкладів, якими складені окремі елементи річкової долини. Назвіть елементи 
долини, які ви бачите на рисунку і опишіть ймовірні умови їх формування. Які 
геоморфологічні умови переважали в різні періоди формування річкової долини? 
(8 рисунків – 8 варіантів відповіді). 
 
Приклад відповіді: 
В поперечному перерізі річкової долини (а) можна виділити русло (1), заплаву 
(2), яка затоплюється під час повеней, першу (3) і другу (4) надзаплавні тераси, 
корінний берег (5). В післянеогеновий час до пізньочетвертинної епохи (Q3), 
річкова долина зазнавала переважно тектонічного підняття (або понижувався 
базис ерозії ріки), про що свідчить глибокий ерозійний вріз в неогенових 
вапняках. Коли рівень ріки був приблизно на відмітках другої надзаплавної 
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тераси, швидкість тектонічного підняття різко зменшилась (або підняття 
тимчасово припинилося). Це сприяло посиленню бічної ерозії ріки і утворенню 
ерозійних терас. В середньочетвертинну епоху (Q2) підняття відновилося і 
сформувалася глибока долина, в пізньочетвертинну епоху розпочалося 
тектонічне опускання місцевості (або підвищення базису ерозії ріки), яке 
незабаром змінилося новим підняттям в кінці епохи Q3. В цей період 
нагромаджується, а згодом і розмивається, в значній мірі, потужна товща 
алювіальних відкладів Q3. Залишки цих відкладів будують першу надзаплавну 
акумулятивну терасу. В сучасну епоху територія зазнавала опускання, що 
привело до нагромадження сучасного алювію Q4, яким вистелена заплава і 
русло ріки.  

 
 
Рис. 5 Поперечні перерізи через долину: варіанти а, б, в, г, д, е, ж, з 
 
Завдання 2 

1. Форма русла оцінюється коефіцієнтом звивистості (k), який представляє 
собою відношення довжини річки або її ділянки з урахуванням всіх 
меандр (L) до найкоротшої відстані між двома точками (наприклад: 
витоком і гирлом, початком і кінцем досліджуваного відрізка русла річки):  

k = L/l 
Користуючись топографічною картою, або сателітними знімками, 
визначити коефіцієнт звивистості р. Случ від Новоград-Волинська до 
впадіння р. Случ в р. Горинь для двох окремих ділянок: а) Новоград-
Волинський-Соснове, б) Соснове – місце впадіння р. Случ в р. Горинь. 
Пояснити отримані результати. 
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2. Меандри розвиваються при співвідношенні довжини русла lp до кроку 
меандри L як lp ≥ 1,15L. За умови, коли lp = 1,6L створюються гідравлічні 
передумови для спрямлення меандри (формування прорваної меандри). 
Для досліджуваної ділянки р. Случ виберіть такі відрізки ріки, де нині 
існують гідравлічні передумови для спрямлення меандри. Обґрунтуйте 
свої висновки.  

 

Завдання 3 

Користуючись атласом і сателітними знімками виписати 10 дельт найбільших 
рік світу, визначити їх тип і скласти таблицю (за зразком). 

Ріка Тип дельти Характеристика дельти, механізм утворення 

Міссісіпі Лопасна 
дельта 
(«пташина 
лапа») 

 Далеко висунута в межі Мексиканської затоки. 
Висунутість дельти обумовлена значними 
транспортуючими і акумулятивними 
можливостями ріки Міссісіпі, яким сприяє 
інтенсивне прогинання земної кори в межах 
Мексиканської затоки.  

 

Практична робота № 4 

Гляціальний, флювіогляціальний і кріогенний морфогенез 

Мета роботи: Закріпити знання, отримані на лекціях, навчитися їх 
використовувати при вирішенні практичних завдань. 
 

Завдання 1 

На основі аналізу карт окремих континентів визначити назви географічних 
країн, в яких існує вічна або багаторічна мерзлота і відбуваються кріогенні 
процеси. Заповнити таблицю. 

 

Процеси Форми рельєфу Коротка характеристика 
процесу і форми 

Схематичний 
рисунок форми 
(олівцем) 

М
ор

оз
об

ій
не

 
ут

во
ре

нн
я 

тр
іщ

ин
 

епігенетичні 
форми 
повторно-
жильного-льоду 

  

сингенетичні 
форми 
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повторно-
жильного льоду 
морозобійні 
полігони 

  

плями 
медальйони 

  

полігонально-
валикові 
утворення 

  

кам’яні кільця, 
багатокутники 

  

Утворення 
полоїв 

річкові полої   
полої підземних 
вод 

  

Пучення міграційні горби 
(пальса) 

  

інжекційні 
горби 
(булгуняхи, 
пінго) 

  

Термокарст аласи   
байджарахи   

Термоерозія, 
термоабразія 

яри   

Соліфлюкція соліфлюкційні 
тераси, коси, 
язики 

  

Кріогенне 
вивітрювання 

куруми   
кигиляхи   

 
 Завдання 2 
Вивчені в курсі «Динамічна геоморфологія» льодовикові і водно-льодовикові 
форми рельєфу: лімноками, флювіоками, камові тераси, підльодовикові горшки, 
подряпини і шрами, сельги, кучеряві скелі, баранячі лоби, ванни виорювання, ози, 
друмліни, друмліноїди, монолітні морени, лускові морени, флоу-тіль, ребристі 
морени, напірні морени, спіллвеї, кулі, висячі долини, ригелі, зандрові рівнини, 
ринвові озера, висячі долини, прадолини, трогові долини, систематизувати у 
формі таблиці, вписуючи їх в відповідну графу процесу і даючи коротку 
характеристику механізму утворення.  
 
Процеси Група форм Форма Специфіка формування 

кожної форми додатна від’ємна 
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Гляціальні Ерозійні    
Акумулятивні    
Ерозійно-
акумулятивні 

   

Флювіо-
гляціальні 

Ерозійні     
Акумулятивні    

 
Завдання 3 

Центр скандинавського льодовика під час максимуму останнього зледеніння 
знаходився в районі теперішньої Ботнічної затоки в північній частині 
Балтійського моря. Його максимальна довжина (L) з півночі на південь 
становила близько 2000 км (від Північного мису в Норвегії до Варшави в 
Польщі). Вважається, що площа, зайнята цим льодовиком в максимальну фазу 
становила 7х106 км2. Якою була його максимальна потужність (hmax), 
припускаючи, що льодовик веде себе як ідеально пластичне тіло? 

Для вирішення завдання потрібно пам’ятати, що максимальна потужність 
знаходиться в пункті х = 0 і використати рівняння: 

h max = ; ho =  ; 

 τо – деформація зсуву = 5 х 10 Па, ρ – щільність льоду = 916 кг/м3, g - 
гравітаційне прискорення 9,81 м/с2 

 
 

Практична робота № 5 

Еоловий і карстовий морфогенез 

Завдання 1 

Розрахувати максимальну віддаль, на яку будуть перенесені зерна діаметром (D) 
10 μm, 30 μm і 60μm та щільністю (ρ) 2650 кг· м-3 , якщо в’язкість (μ) повітря 
становить 1,8 х 10 -5 Н с· м-2, а середня швидкість вітру (U) 15 м· с -1., щільність 
повітря (ρ) = 1,2 кг· м-3. Значення кінематичної турбулентної в’язкості (ε) 
вагається в межах між 1 і 102 м2· с -1. Лес складається в основному з середньо і 
грубозернистого пилу, діаметр зернинок якого - в діапазоні 30 - 60 μm. 
Застосовуючи найвищу кінематичну турбулентну в’язкість з вище приведених, 
розрахуйте, як далеко від свого джерела буде віднесений матеріал, що 
переноситься вітром, якщо його швидкість 15м· с -1 

 

Використати рівняння: L =  ; w =   
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де W – швидкість акумуляції зерен, Δ ρ - різниця щільності зерен і повітря, g – 
гравітаційне прискорення, D – діаметр зерен, μ – в’язкість повітря 

 

Завдання 2  

Еолові процеси, які відбуваються на Марсі, створюють більші за розмірами 
еолові форми, ніж ті, які ми спостерігаємо на Землі. Швидкості перебігу цих 
процесів на Марсі також набагато вищі. 

1. Розрахуйте порогову швидкість зміщення (швидкість, при якій зернинки 
розпочинають свій рух) у 2 випадках: а) на Землі, де діаметр зернин піску 
(D) становить 0,1 мм, щільність піску (ρ) становить 2650 кг· м -3, 
щільність повітря (ρ) = 1,2 кг· м-3, гравітаційне прискорення (g) = 9,81 м·с 
-2; б) на Марсі, де діаметр зерен піску (D) становить 0,5 мм, щільність 
базальтового піску (ρ) становить 2950 кг·м-3, щільність марсіанської 
атмосфери (ρ) становить 0,018 кг·м-3, гравітаційне прискорення (g) =3,75 
м·с-2 

Використайте рівняння Багнольда U = A·  

A – емпіричний коефіцієнт, який = 0,1 для числа Рейнольдса >3,5; 

U – порогова швидкість зміщення; 

g – гравітаційне прискорення; 

D – діаметр зернинок; 

ρ – щільність. 

2. Припускаючи, що розклад швидкостей має логарифмічний характер, а 
висота шорсткості поверхні в умовах пустель визначається коефіцієнтом 
0,25, розрахуйте теоретичну швидкість вітру на висоті 1м в умовах 
порогових швидкостей зміщення для зернинок діаметром 0,1мм (для 
Землі) і 0,5 мм – для Марсу. Якою буде швидкість вітру на Марсі на 
висоті 1км від поверхні? Застосуйте рівняння : 
 

  ) 

 
Uy – швидкість на висоті y над поверхнею; 
U – порогова швидкість зміщення; 
K – коефіцієнт Кармана = 0,4; 
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Y – висота над поверхнею (у нашому випадку 1 м або 1 км); 
yo – коефіцієнт висоти шорсткості , для пустель = 0,25. 
 

 

Завдання 3 

Користуючись атласом, літературними та інтернет-джерелами, виписати 
основні пустелі світу. Проаналізувати причини їх утворення, вік, характер 
поверхні: піщані (куми, ерги), лесові (адири), глинисті (такири), гальково-
щебнисті (серіри), кам’янисті або дефляційні (гамади), солончакові (шори); 
основні еолові форми рельєфу в їх межах. Скласти таблицю за зразком: 

Назва 
пустелі, 
локалізація 

Вік Генезис і характер 
поверхні 

Основні форми, процес, який 
їх створив 
Еолова 
ерозія 

Еолова 
акумуляція 

Каракуми, 
(Туркменія) 

1 
млн. 
років 

Піщана пустеля, 
складена алювіально-
дельтовими, 
алювіально-
пролювіальними 
відкладами, 
принесеними і 
перевідкладеними 
ріками Амудар’я, 
Мургаб, з пд. хребтів 
Копетдагу 

Дефляційні 
поздовжні 
міжгрядові 
котловини  

1.Поздовжні до 
вітру гряди, 
порослі 
рослинністю h 
до 80-100м, L = 
10-20км, 
2. Барханні 
ланцюги, 
поперечні до 
вітру h 15-30м 
3. На глинистих 
поверхнях - 
класичні 
бархани 

 

Завдання 4 

Користуючись атласом нанести на контурну карту ділянки, складені 
вапняковими породами. Порівняти з кліматичною картою і, користуючись 
літературними та інтернет-джерелами, заповнити таблицю за зразком: 

Локалізація Умови 
карстоутворення і 
його специфіка 

Форми 
поверхневого 
карсту 

Форми 
підземного 
карсту 

Провінція 
Гуйлін 
(Пд.Китай) 

 мусонний тропічний 
клімат; 
 в девонських 

вапняках;  

Моготи h 100-200м Карстові печери 
на глибині 200м 
з багатими 
натічними 
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 в умовах тектонічного 
підняття 

формами 

Динарське 
нагір’я 
(Балканський 
п-ів) 

 субтропічний 
середземноморський 
клімат; 
 в крейдових вапняках, 
 в умовах тектонічного 

підняття 

Полья (L= до 50-
60км), лійки, 
карри, карстові 
долини, які 
зникають під 
землею, сухі 
карстові каньйони 
глибиною до 
1000м, хуми h 10-
20м 

Понад 1000 
карстових печер 
на глибині 1300-
1400м 

 
Практична робота № 6 

Прибережно-морські процеси 
 

Завдання 1 

Розрахувати, в який пункт швидше надійде хвиля цунамі - в пункт Б чи пункт С, 
якщо пункт Б знаходиться на віддалі (L1) 1000 км на північ від вогнища цунамі 
- пункту А і якщо глибина океану (H1) на відрізку АБ = 4000м, а пункт С 
знаходиться на віддалі (L2) 1500 км на південь від пункту А і глибина океану 
(H2) на відрізку АС= 1000м ? 

Для вирішення цієї задачі необхідно застосувати рівняння: 

;  

 

Завдання 2  

Розрахувати у скільки разів зміниться швидкість (v2), довжина (L2) і висота (h2) 
хвилі цунамі при наближенні до берега з глибиною (H2) 50 м, якщо у 
відкритому океані хвиля мала такі параметри: швидкість (v1) = 1000 км /год, 
довжина (L1) = 10км, висота (h1)= 2 м, глибина морського басейну (H1) = 5км. 

Для вирішення цієї задачі необхідно застосувати рівняння: 
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Завдання 3  

Осади, які потрапляють в Тихий океан біля узбережжя Перу, переносяться 
ріками і вітрами, які дмуть над прибережними пустелями (зокрема над 
Атакамою). Паралельно морському берегу розташована Перуанська западина, 
яка відокремлює вузький 150 км континентальний шельф від глибоководної 
частини далі на захід. В межах шельфу переважають вітри напрямку Зх.- Пн.-
Зх., які формують морську поверхневу течію, що рухається зі швидкістю 0,5 
м·с -1. Враховуючи той факт, що Перуанська западина має глибину 6 км і 
знаходиться на віддалі 150 км від джерела осадів, розрахуйте, чи зерна осаду 
будуть перенесені течією над Перуанською западиною далі на захід, чи осядуть 
на дно раніше. Приймаємо, що зерна осаджуються в воді, яка знаходиться в 
стані спокою. Швидкість седиментації зерен колоїдальної фракції (діаметр 
0,002 мм) = 2,25 х 10-3 мм на секунду, мулу (діаметр 0,01мм) = 5,63 х10-2 мм на 
секунду, дрібного пилу ( діаметр 0,05мм) = 1,41 мм секунду. 

Для вирішення завдання застосуйте залежність: 

 

х = віддаль, на якій знаходиться Перуанська западин від джерела осадів (150 
км); Vt - швидкість поверхневої морської течії, V – швидкість седиментації 
зерен осаду, T - час протягом якого відбувається перенесення, y – глибина, на 
якій осаджуватимуться зерна різних фракцій. 

Завдання 4 

Користуючись фізичною картою світу, зразками типів інгресійних берегів 
(фіордові, шхерні, далматинські, ріасові, лиманні, лопатеподібні – див. 
навчальний посібник), інтернет-джерелами, вписати в таблицю основні типи 
берегів і дати їм коротку характеристику (за зразком): 

Тип узбережжя Локалізація Специфіка (механізм 
формування) 

 Фіордовий Норвегія, Гренландія, Аляска, 
Канада, Нова Земля, 
Шотландія, Ірландія, 
Патагонія 

Утворені у результаті 
інгресії моря в 
льодовикові трогові 
долини, які сформувалися 
в тектонічних грабенах 
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ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 

 
1. Динамічна рівновага рельєфу поверхні Землі. 
2. Методи вивчення динаміки рельєфу. Місце вивчення динаміки рельєфу в 

геоморфологічних дослідженнях. Сучасне рельєфотворення – складна 
динамічна система. Типи систем рельєфотворення. Динаміка 
геоморфологічних систем і математичне моделювання їх властивостей.  

3. Механізм і специфіка формування рельєфу морських і океанічних берегів. 
Гідрогенні процеси. Широтна зональність розподілу енергії хвиль. 
Гравітаційні процеси. Фазові процеси. Хемогенні процеси. 

4. Механізм формування рельєфу схилів. Морфологія схилів. Генезис схилів. 
Вік схилів. Розвиток схилів у часі. Особливості вивітрювання на схилах. 

5. Карстові і суфозійні форми рельєфу. Моготи, хуми, монадноки. 
Специфіка карстових форм Середземномор’я. Оцінка ступеня 
закарстованості гірських порід. 

6. Механізм формування еолових форм рельєфу пустель. Еолові форми 
рельєфу пустель. Еолові форми рельєфу поза межами пустель. Сучасні і 
древні еолові форми. Лесові покриви. Теорії формування лесу. Вплив 
антропогенного фактора на формування еолового рельєфу. Механізм 
формування солончаків. Механізм формування берових горбів. 

7. Зональний розвиток екзогенного рельєфу. Кліматична поясність і 
зональність. Ландшафтно-кліматичні зони і зональні форми рельєфу.  

8. Процеси вивітрювання і утворення елювію. Специфіка елювію 
(ортоелювій, параелювій, неоелювій). Швидкість процесу вивітрювання в 
різних кліматичних зонах. Властивості корінних порід і їх вплив на хід 
процесів фізичного вивітрювання. Будова породоутворюючих мінералів і 
їх стійкість до процесів хімічного вивітрювання. Основні глинисті 
мінерали – продукт хімічного вивітрювання (мінерали групи гідрослюд, 
монтморилоніту, каолініту). 

9. Річкові басейни. Зародження річкових басейнів і основні риси їх будови. 
Будова елементарних водозбірних басейнів і їх морфодинаміка. 
Взаємодія ендогенних і екзогенних чинників у розвитку річкових 
басейнів. 

10. Формування межиріч. Чинники і умови утворення межиріч. 
Морфологічні типи межиріч. Морфодинаміка межиріч. Направленість і 
тривалість розвитку межиріч. 

11. Екзогенні процеси на дні морів і океанів. Гідрогенні процеси. 
Гравітаційні процеси. 

12. Біогенні процеси. 
13. Антропогенні процеси. 
14. Формування рельєфу гірських споруд. Орогенези в історії розвитку Землі. 

Основні концепції формування гірських споруд (геосинклінальна теорія, 
теорія тектоніки плит, плюм-тектоніка, металогідридна теорія). Типи 
орогенів.  
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15. Формування рельєфу континентальних окраїн і океанічних западин. 
Рельєф пасивних континентальних окраїн (перехідні зони атлантичного 
типу). Рельєф активних континентальних окраїн (перехідні зони 
тихоокеанського типу). Рельєф ложа океанів. 

16. Платформи і плити. Механізм формування. 
17. Механізм і специфіка формування ендогенного (структурно-тектонічного) 

рельєфу. Рельєфотвірне значення складу гірських порід і умов їх 
залягання. Рельєф, сформований древніми складчастими і розривними 
структурами. 

18. Геоморфологічні ознаки розвитку новітніх тектонічних структур. 
Геоморфологічні ознаки розвитку новітніх піднять. Геоморфологічні 
ознаки розвитку новітніх прогинів. Геоморфологічні ознаки розвитку 
новітніх розривних порушень. Лінеаменти. 

19. Озерні процеси і морфолітогенез. Формування озерних котловин. 
Озерний морфо літогенез. Морфолітогенез на дні озерних котловин. 

20. Участь космічних тіл у формуванні рельєфу. 
 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
 

1. Розкрити суть висловлювання І. Ньютона «Все багатоманіття світу – це 
результат відмінностей руху частинок. Основним в картині світу є рух». 

2. Кінетична і потенціальна енергія. Розкрити суть цих фізичних величин на 
конкретних прикладах геоморфологічних процесів. 

3. Характер і особливості руху рідин, газів, твердих тіл. Розкрити на прикладах 
конкретних геоморфологічних процесів. 

4. Тертя і опір тертю. Значення для перебігу геоморфологічних процесів. 
5. Розкрити зв’язок динамічної геоморфології з окремими розділами класичної 

механіки (кінематикою, статикою і динамікою). 
6. Види сил: гравітаційні, пружності, тертя, Архімеда. Їх прояв у природі і 

значення для перебігу геоморфологічних процесів.  
7. Роль гравітації в геоморфологічних процесах. 
8. Енергія рельєфотворення. Кількісні показники. Доля флювіального і 

схилового рельєфотворення. 
9. Ламінарний і турбулентний рух. Число Рейнольдса. 
10. Предмет і об’єкт вивчення динамічної геоморфології. 
11. Пояснити на прикладах зв’язок динамічної геоморфології з хімією і фізикою. 
12. Роль геотермальної енергії в геоморфологічних процесах. 
13. Роль сонячної енергії в геоморфологічних процесах. 
14. Перерахувати основні джерела енергії геоморфологічних процесів і дати їх 

визначення. 
15. Взаємозв’язок між окремими тектонічними і кліматичними явищами та 

характером геоморфологічних процесів. 
16. Чому магма рухається. Пояснити механізм цього процесу. 
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17. Горніто і фумароли. Механізм формування. 
18. Плюмна тектоніка. Суть процесу. 
19. Механізм дії грязьових вулканів. 
20. Суть епейрогенезу. Приклади. 
21. Суть циклу Вільсона. 
22. Механізм дії гейзера. 
23. Гляціоізостазія та соляна тектоніка – тектонічні напруги, обумовлені 

вторинними деформаціями. Розкрити суть. 
24. Спрединг і субдукція. Суть процесів. Швидкість їх перебігу. 
25. Експлозивна і еруптивна стадії вулканічного процесу. 
26. Який зв’язок існує між висотою гір, їх денудацією і явищем ізостазії. 
27. Механізм руху матеріалу по схилу. Рівняння Колумба. Коефіцієнт стійкості 

схилу. 
28. Обвали і вивали. Зона впливу обвалу і вивалу. Значення маси падаючих тіл, 

висоти падіння, швидкості руху. Рівняння, які описують залежності між 
цими фізичними одиницями. 

29. Розкрити суть процесів, які ми об’єднуємо в групу процесів «масове 
зміщення плаща уламків» 

30. В чому відмінність процесів соліфлюкції від процесів дефлюкції. 
31. Дефлюкція і децерація. 
32. Що таке куруми. Механізм процесу. 
33. Типи лавин. Їх специфіка. Кліматичні і геоморфологічні передумови 

сходження. Народження лавин з точки зору фізики. 
34. Порівняти механізми руху селевого потоку і зсувного тіла. Спільні і відмінні 

риси. 
35. Пояснити механізм зсуву. Передумови. Наслідки. 
36. Передумови виникнення селів. 
37. Селі і лахари. Спільні і відмінні риси. 
38. Причини утворення зсувів. 
39. Вивали, осипи, каменепади. Механізм процесу. 
40. Чим відрізняється вивал від обвалу. 
41. Зсуви і селі. Спільні риси і відмінності. 
42. Детрузивні і деляпсивні зсуви. 
43. Трансляційні і ротаційні зсуви. 
44. Пояснити явище ізостазії і гляціоізостазії. Навести приклади. 
45. В чому відмінність базального сковзання від внутрішнього течіння 

льодовиків. 
46. Що таке сублімація і її роль в формуванні льодовика. 
47. В чому специфіка теплих льодовиків і чим вони відрізняються від холодних. 
48. Чим відрізняється рух материкових льодовиків від руху гірських льодовиків. 
49. Які процеси відбуваються в зоні абляції і чому? 
50. Механізм формування морен і окремих її типів. 
51. Основні типи водно-льодовикових потоків і форми, які їм відповідають. 
52. Типи заплав. Механізм формування. 
53. Механізм формування осередків та островів в руслі ріки. 
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54. Механізм флювіального процесу. Роль сили тяжіння, сили Коріоліса і 
відцентрової сили. 

55. Основні закономірності формування річкових долин. 
56. Чому річка меандрує. Коефіцієнт звивистості русла. Крок меандри. Типи 

меандр. 
57. Механізм руслового процесу. Руслові деформації. Меандрування. 

Розгалуження русла. Типи руслової багаторукавності. 
58. Тераси і їх формування.  
59. Порогова і критична швидкість вітру. Транспортуюча здатність вітрового 

потоку. 
60. Аеродинамічний імпульс. Ударний імпульс. Механізм відриву і початку 

руху елементарної частинки у вітровому потоці. 
61. Утворення поздовжніх до вітру еолових форм рельєфу. Теорія Федоровича. 

Теорія Петрова. 
62. Механізм утворення дефляційно-коразійних еолових форм. 
63. Зв’язок між аеродинамічними особливостями вітрового потоку і 

створюваними ним еоловими формами. 
64. Поздовжні і поперечні еолові форми. Механізм формування. 
65. Основні поперечні до вітру еолові форми. Механізм їх утворення. 
66. Основні параметри бархану. Механізм формування бархану. 
67. Механізм формування берових горбів. 
68. Основні фактори формування еолового рельєфу. 
69. Рефракція хвиль. Їх рельєфотвірна роль. 
70. Механізм утворення пляжів. 
71. Поняття берегової зони, її складових та процесів, що відбуваються в межах 

цієї зони. 
72. Рельєфотвірна роль морських течій. 
73. Роль поперечного переміщення наносів та форми, утворені ним в береговій 

зоні. 
74. Берегові і підводні вали. Спільні риси, відмінності, механізм утворення. 
75. Бари. Механізм формування. 
76. Поздовжнє переміщення наносів та форми, утворені ним в береговій зоні. 
77. Механізм утворення ватів і маршів. 
78. Морфодинаміка припливів і відпливів та їх рельєфотвірна роль. 
79. Механізм утворення дельти. Основні типи. 
80. Чинники карстоутворення у вапняках. 
81. Вплив температури води на процес карстоутворення. 
82. Акумулятивні карстові підземні форми. 
83. Увала, полья, карстова долина – механізм формування. 
84. Карстові лійки. Механізм утворення.  
85. Механізм пучення. Основні форми. 
86. Механізм утворення льодяних жил. Їх основні типи. 
87. Формування кам’яних полігонів. 
88. Міграційні і інжекційні горби пучення. 
89. Основні кріогенні процеси. 
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90. Морозобійне розтріскування і форми, з ним пов’язані. 
91. Способи формування пінго (відкрите, закрите). 
92. Формування плям-медальйонів і полігонально-валикових утворень. Спільні 

риси і відмінності. 
93. Механізм формування байджарахів. Їх зв’язок з аласами. 
94. Кріогенна десерпція. 
95. Термокарст, термоерозія, термоабразія. Специфіка процесу. 
 
 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

1. Ознаки експлозивно-фреативного комплексу вулканічного рельєфу:  
а) шлакові конуси, стратовулкани, пірокластична хмара, рівнини 
пірокластичних потоків, тефрові рівнини; 
б) викиди газів, пару, твердого матеріалу; шлакові конуси, маари, вибухові 
лійки, кратери, котловини, рівнини; 
в) формуються лавові потоки, лавові рівнини. 
 
2. Положення на земній поверхні областей виносу і акумуляції, тобто областей 
переважання денудаційного або аккумулятивного рельєфу, обумовлене: 
а) вертикальними рухами;  
б) горизонтальними рухами. 
 
3. Про прояв неотектонічних рухів можна судити за геоморфологічними 
ознаками: 
а) наявність морських і річкових терас, утворення яких не пов’язане зі зміною 
клімату; 
б) деформація морських і річкових терас, древніх поверхонь денудаційного 
вирівнювання; 
в) глибоко занурені або високо підняті над рівнем моря коралові рифи; 
г) формування ватів і маршів; 
д) меандрування русла. 
 
4. Землетрусом є: 
а) швидкий перехід потенційної енергії, накопиченої в гірських породах земних 
надр, в енергію коливань цих порід (сейсмічні хвилі); 
б) швидкий перехід кінетичної енергії в потенційну енергію зміни структури 
порід у вогнищі землетрусу. 
 
5. Швидкість поширення поздовжніх хвиль (хвиль стискування): 
а) в 1,7 раз більша швидкості руху поперечних хвиль (хвиль зміщення), тому їх 
першими реєструють сейсмічні станції; 
б) в 2 рази менша швидкості поперечних хвиль, тому сейсмічні станції 
реєструють їх після приходу поперечних хвиль. 
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6. Ефузивний магматизм - це: 
а) вулканізм [від імені Вулкана – бога вогню і ковальської справи у стародавніх 
римлян];  
б) процес виливу магми на поверхню і утворення на ній магматичних форм 
рельєфу; 
в) процес застигання магми на певній глибині від поверхні. 
 
7. Експлозивна стадія вулканічного процесу - це: 
а) стадія викиду матеріалу; 
б) стадія нагромадження вулканічного матеріалу. 
 
8.Основні лави містять: 
а) менше 52% кремнезему і тому вони рідкі, рухливі, течуть; 
б) більше 65% кремнезему, вони порівняно легкі, в'язкі, малорухливі, містять 
велику кількість газів, охолоджуються повільно;  
в) 60-52% кремнезему, вони в'язкі, але сильно нагріті, як правило до 1000-1200о 
С. 
 
9. Мофети – це: 
а) сухі фумароли, температура яких близько 500о С, майже не містять водяної 
пари; насичені хлористими сполуками; 
б) кислі, або хлористо-воднево-сірчисті фумароли, температура яких 300-400оС; 
в) лужні, або аміачні фумароли, температур яких не більше 180оС;  
г) сірчисті фумароли з температурою близько 100о С, які складаються з водяної 
пари і сірководню; 
д) вуглекислі фумароли з температурою менше 100оС. 
 
10. На основі рівняння Колумба можна розрахувати: 
а) коефіцієнт безпеки (стійкості схилу), який інформує про ймовірність і силу 
прояву схилових процесів на конкретному схилі; 
б) максимальну масу частинки, яку переносить водний потік. Це рівняння 
пояснює різницю в розмірі уламків, які переносяться гірськими і рівнинними 
ріками. 
 
11. Критична висота снігового покриву, при якій відбувається його обвалення, 
залежить від: 
а) внутрішнього зчеплення снігу, об'ємної маси снігу, коефіцієнта внутрішнього 
тертя снігу і кута нахилу схилу; 
б) кута нахилу схилу і наявності глибинної паморозі.  

 
12. Кут природного укосу це :  
а) мінімальний кут нахилу схилу, при якому породи, якими він складений, 
знаходяться в стані рівноваги, не осипаються і не сповзають. Для порід різного 
складу і стану – він різний. Для сухих сипких відкладів = 10-13о ; 
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б) середній кут нахилу схилу, при якому породи, якими він складений, 
знаходяться в стані рівноваги, не осипаються і не сповзають. Для порід різного 
складу і стану – він різний. Для зволожених відкладів = 28-33о;  
в) максимальний кут нахилу схилу, при якому породи, якими він складений, 
знаходяться в стані рівноваги, не осипаються і не сповзають. Для порід різного 
складу і стану – він різний. Для сухих сипких відкладів = 35-43о 
 
13. Вік схилів визначається :  
а) початком їх утворення;  
б) завершенням їх утворення;  
в) це час від початку їх утворення до завершення. 
 
14. Величина відльоту маси при обвалах залежить від: 
а) висоти відкосу, крутизни відкосу, прискорення вільного падіння, початкової 
швидкості гірських порід, які спадають з нагірного схилу, максимального кута, 
при якому уламок відлітає як найдалі;  
б) висоти відкосу, крутизни відкосу, початкової швидкості гірських порід, які 
спадають з нагірного схилу, максимального кута, при якому уламок відлітає як 
найдалі.  
 
15. Небезпека обвалів і вивалів залежить, в першу чергу, від:  
а) маси порід, розміру окремостей, які при цьому утворюються, від висоти, з 
якої матеріал обвалюється;  
б) від крутизни і задернованості схилу. 
 
16. Зміна швидкості при обвалах залежить:  
а) від розмірів і форми уламків (більш крупні, правильної форми уламки 
рухаються швидше), характеру схилу (задернована, слабо заліснена поверхня 
створює менший опір скочуванню ніж оголений, скельний нерівний (з 
багаточисленними виступами) схил. На них породи, які обвалюються, 
розколюються і, тим самим, поглинається в значній мірі їх швидкість) і його 
крутизни (на пологих схилах швидкість менша); 
б) від розмірів і форми уламків (більш крупні, правильної форми уламки 
рухаються швидше), характеру схилу (незадернована поверхня виказує менший 
опір скочуванню ніж задернований схил) і його крутизни (на пологих схилах 
швидкість менша). 
 
17. Водопроникливість порід на схилі відіграє суттєву роль в процесі зсування 
матеріалу по схилу, вона визначається в одиницях “дарсі”. 1 дарсі має ґрунт в 
якому через 1 см2 поперечного перерізу протягом 1 сек. просочується 1см3 
рідини, при різниці тиску в 1 атм на 1см.  
а) для гальки і грубозернистих пісків цей коефіцієнт становить більше 100 дарсі, 
для глин – менше 0,1 дарсі;  
б) для гальки і грубозернистих пісків цей коефіцієнт становить більше 10 дарсі, 
для глин – менше 1 дарсі. 
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18. Трансляційні зсуви це:  
а) такі зсуви, в яких поверхня зісковзування крива, ввігнута, її нахил 
зменшується з глибиною; вони формуються переважно в однорідних породах, 
позбавлених чітких структурних поверхонь, по яких могло б відбуватись 
зісковзування.  
б) такі зсуви, які мають поверхню зісковзування паралельну до схилу; поверхні 
зісковзування, як правило, - структурні поверхні, обумовлені геологічною 
будовою, літологічними, тектонічними межами; швидкість, поширення і 
геоморфологічні наслідки залежать від нахилу поверхні - при невеликих 
нахилах – рух повільний, але відбувається практично постійно.  
 
19. Значна ерозія оголених поверхонь грунту починається при: 
а) опадах більше 10 мм/ на добу і 2 мм/хв на схилах з нахилом більше 3°; 
б) опадах більше 100 мм/ на добу і 20 мм/хв на схилах з нахилом більше 10°. 

 
20. Сила Р2, як складова сили тяжіння, повинна була б викликати в потоках 
рівномірно прискорений рух. Але вона витрачається не лише на перенесення 
води, але і на: 
а) подолання тертя;  
б) транспортування наносів ; 
в) подолання тертя, транспортування наносів, розмивання дна. 
 
21. Складова сили тяжіння Р2, спрямована паралельно поверхні водного потоку 
в напрямку його похилу, залежить від: 
а) кута нахилу поверхні потоку α, який, як правило, відповідає похилу дна і 
визначається за формулою: Р2 = Рsinα; 
б) кута нахилу поверхні потоку φ, який, як правило, відповідає похилу дна і 
визначається за формулою: Р2 =2vw sin φ. 
 
22. Tg α = Ky. Ця формула ілюструє:  
а) зміну поперечного нахилу ріки α внаслідок дії Сили Коріоліса;  
б) підмивання лівого берега внаслідок дії Сили Коріоліса в Північній півкулі;  
в) зміну поздовжнього нахилу ріки внаслідок дії Сили Коріоліса. 
 
 
23. При поворотах ріки вліво в Пн. півкулі: 
а) сила Коріоліса додається (посилює вплив відцентрової сили), при поворотах 
вправо – віднімається (послаблює);  
б) сила Коріоліса віднімається (послаблює вплив відцентрової сили), при 
поворотах вправо – додається (посилює вплив відцентрової сили).  
 
24. Явище сповзання меандр обумовлене: 
а) одночасним впливом на русло трьох сил: складової сили тяжіння (Р2), сили 
Коріоліса (К) і відцентрової сили (С);  
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б) впливом на русло двох сил: складової сили тяжіння (Р2), сили Коріоліса (К); 
в) впливом на русло двох сил: складової сили тяжіння (Р2) і відцентрової сили 
(С).  
 
25. Ступінь турбулентності водного потоку оцінюється числом Рейнольдса. 
Потік вважається турбулентним: 
а) при значенні цього числа понад 500; 
б) при значенні цього числа понад 5. 
 
26. Розтічне русло характеризується: 
 а) більшим від меандрового нахилом дна; додатнім балансом алювію, 
представленого, як правило, грубозернистим матеріалом; широким і мілким 
руслом з осередками; характерне для гірських районів, для територій з сухим 
холодним або сухим гарячим кліматом, для передпілля льодовика (зандрові 
ріки);  
б) наявністю кількох вузьких і глибоких русел, малим нахилом дна, 
відзначається стабільністю - острови в руслі мають рослинний покрив. 
Переважає транспортування матеріалу в завислому стані. Виникнення цього 
типу пов’язується з діяльністю людини, яка триває з ХІІ ст. Це антропогенно 
обумовлений тип русла. 
 
27. Ширина поясу меандрування, як правило, перевищує ширину русла ріки в:  
а) 2-5 раз;  
б) 10-20 разів. 
 
28. Потужність заплавних відкладів великих рік:  
а) 3-5м ; 
б) 50-100м. 
 
29. Заплава формується в стадію : 
а) динамічної рівноваги;  
б) акумуляції; 
в) розширення. 
 
30. Щільністю 920 кг\м3 та вмістом повітря меншим 20% характеризується:  
а) глетчер;  
б) фірн;  
в) фірновий лід.  
 
31. Вірне твердження: 
а) з 15 метрового шару снігу формується 1сантиметр шару льоду. Для 
перетворення шару снігу товщиною 100 метрів у лід в умовах Антарктиди 
необхідно 1000 років;  
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б) з 15 метрового шару снігу формується 1 міліметр шару льоду. Для 
перетворення шару снігу товщиною 50 метрів у лід в умовах Антарктиди 
необхідно 200 років. 
 
32. При досягненні певної мінімальної товщини нижні шари льоду не здатні 
витримувати тягар вище лежачих шарів і починають деформуватись – рухатись. 
Ця мінімальна товщина це :  
а) найчастіше близько 60м;  
б) 10м-20м;  
в) більше 100м.  
 
33. Процеси руху льоду на схилі можна описати таким чином:  
а) там, де нахил росте - зростає швидкість деформації, лід розтягується в 
результаті процесів тенсії (утворюються тріщини), і навпаки: нахил 
зменшується – зменшується деформація, зменшується швидкість - відбувається 
компресія; 
б) там де нахил росте - зменшується швидкість деформації – відбувається 
процес компресії; там де нахил зменшується, а лід розтягується - відбуваються 
процеси тенсії і утворюються тріщини. 
 
34. Орієнтація ліній руху льоду: 
 а) при компресії – вверх, при тенсії - вниз, такий же рух уламкового матеріалу 
в тілі льодовика; 
 б) при компресії – вниз, при тенсії - вверх, такий же рух уламкового матеріалу 
в тілі льодовика. 
 
35. Зсувне зусилля в тілі льодовика: 
а) зростає зверху вниз, досягаючи максимуму біля основи льодовика, 
викликаючи такий же розподіл швидкостей окремих пластин льоду одна 
відносно одної;  
б) зростає знизу вверх, досягаючи максимуму на поверхні льодовика, 
викликаючи такий же розподіл швидкостей окремих пластин льоду одна 
відносно одної. 
 
36. Нагромадження основної морени відбувається: 
а) лише в процесі руху льодовика;  
б) як в процесі руху льодовика, так і на етапі його деградації. 
 
37. В утворенні кінцевих морен бере участь 3 механізми: демпінг, пушинг, 
сквізинг. Сквізинг це: 
а) видавлююче нагнітання водонасичених моренних товщ, що зазнають 
нерівномірний тиск зі сторони льодовика, який рухається;  
б) проштовхування матеріалу (бульдозерний ефект). Супроводжує посувні рухи 
льодовика і може створювати високі асиметричні гряди, нагромаджуючи і 
переминаючи морену і нельодовикові відклади передпілля;  
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в) звалювання моренного матеріалу. Може створювати крупні гряди лише при 
умові довготривалого стаціонарного положення льодовика. 
 
38. Міграційні горби пучення формуються: 
 а) на ділянках розвитку торфовищ, температура яких, внаслідок більших 
витрат тепла на випаровування тощо, нижча від температури навколишніх 
порід. Тому при промерзанні, торфовища у першу чергу переходять в 
замерзлий стан; 
 б) на торфових болотах - на ділянках між торфовими купинами, температура 
яких, внаслідок більших витрат тепла на випаровування, нижча від температури 
навколишніх порід. Тому при промерзанні вони швидше від купин переходять в 
замерзлий стан.  
 
39. Аласи : 
а) виникають на перехресті морозобійних тріщин, заповнених льодяними 
клинами в результаті їх розмерзання;  
б) це проекції ґрунтових ядер полігонів після розмерзання. 
 
40. Розміри байджарахів залежать від:  
а) амплітуди температур і щільності ґрунту. Чим щільніший ґрунт, тим важче 
утворитись байджарахам;  
б) густоти решітки морозобійних полігонів, розмірів жил, властивостей ґрунту. 
Чим густіша решітка, тим жили глибше проникають у ґрунт, чим щільніший 
ґрунт, тим яскравіше виражені байджарахи. 
 
41. Термоерозія відбувається завдяки:  
а) різниці температур води в річці і ґрунту на її схилах. В липні-серпні 
температура води сибірських рік сягає 20оС, а температура мерзлоти (зокрема, 
льодяних клинів, які відслонюються на берегах рік) нижча 0оС; 
б) контрасту температур повітря протягом року, таненні льоду на схилах 
південної експозиції. 
 
42. Куруми формуються : 
а) у гірських районах на схилах і вершинах гір та хребтів з абсолютними 
відмітками понад 900-1000 м, переважно на стійких до вивітрювання 
кристалічних породах, пісковиках і гравелітах; 
 б) у гірських районах на схилах і вершинах гір та хребтів з абсолютними 
відмітками понад 900—1000 м переважно в області поширення карбонатної 
формації.  
 
43. Вітровий потік відрізняється від водного тим, що для вітрового потоку 
характерна:  
а) більша частота і розмах коливань горизонтальної і вертикальної складових 
швидкості, більш урізноманітнені вихреві траєкторії та характеристики 
напрямків;  
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б) менша частота і розмах коливань горизонтальної і вертикальної складових 
швидкості, менш урізноманітнені вихреві траєкторії, та характеристики 
напрямків. 
 
44.Критична швидкість це: 
а) мінімальна швидкість вітру, при якій відбувається сальтація піщинок; 
б) мінімальна швидкість вітру, при якій розпочинається рух різнозернистих 
піщинок.  
 
45. При збільшенні об’ємного вмісту вологи в пісках від 1 до 3%, критична 
швидкість вітру зростає: 
а) вдвоє;  
б) в десять раз. 
 
46. Основна маса піску (понад 80%) переноситься в: 
 а) нижньому 3 м шарі повітря;  
 б) нижньому 10-20см приповерхневому шарі. 
 
47. Інтерференційний динамічний тип еолового рельєфу виникає: 
 а) у місцях взаємодії основних повітряних потоків з потоками, відбитими від 
орографічних перешкод;  
 б) в місцях з рівномірною розою вітрів і висхідно-низхідними струменями 
повітря.  
 
48. Процес карстоутворення: 
а) процес хімічного розчинення гірських порід поверхневими і підземними 
водами з наступним винесенням і акумуляцією розчиненої речовини;  
б) процес фізичного розчинення гірських порід поверхневими і підземними 
водами з наступним винесенням дрібних мінеральних часток породи водою, що 
фільтрується через неї.   
 
49. Вода атакує всі породи, проте активно розчиняє лише карбонатні і гіпсово-
сольні.  
Найкраще розчиняються  
 а) сильвін і кам'яна сіль; 
 б) гіпси, вапняки; 
 в) доломіти, мергелі.  
 
50. Розвиток карсту в вапняках залежить від їх структури: 
 а) грубоуламкові вапняки з великим вмістом черепашок карстуються гірше від 
однорідних дрібнозернистих порід;  
 б) дрібноуламкові вапняки з малим вмістом черепашок карстуються гірше від 
неоднорідних дрібнозернистих порід; 
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51. Важливу роль у процесі карстоутворення відіграють кліматичні умови, в 
тому числі температура води, від якої залежить вміст у воді вуглекислого газу.  
 а) вміст СО2 збільшується зі зменшенням температури, а з пониженням 
температури зменшується здатність кальциту розчинятись у воді; 
 б) вміст СО2 зменшується зі зменшенням температури, а з пониженням 
температури збільшується здатність кальциту розчинятись у воді. 
 
52. Terra rosa:  
а) нерозчинені продукти вивітрювання, які складаються з окислів заліза і 
мулистих мінералів червоного або вишневого кольору;  
б) округлі мінеральні тіла величиною з горошину, як правило, кальцитові, 
рідше арагонітові, залізисті, бокситові, марганцевисті і ін. 
 
53. Ємність водного потоку - це:  
а) максимальна кількість наносів, яку водний потік здатний перенести на даній 
ділянці протягом року;  
б) це його енергія, яка є функцією маси води і швидкості її руху. Вона може 
бути виражена кількістю наносів, які переміщуються вздовж даної ділянки 
узбережжя протягом року. 
 
54. Найбільша доля енергії, яка надходить в берегову зону пов'язана з: 
а) вітровими поверхневими хвилями; 
б) припливами і відпливами;  
в) цунамі. 
 
55. Явище спіралі Екмана пояснює, чому:  
 а) існують висхідні і низхідні течії; 
 б) на певній глибині рух води перпендикулярний до напрямку вітру.  
 
56. Трансляційне коливання води - це:  
а) рух частинок води по колових орбітах, які не деформуються внаслідок тертя 
об дно, умовою якого є положення дна нижче основи хвилювання;  
б) рух частинок води по еліпсоїдних сплющених орбітах, загущення хребтів 
хвиль з наближенням до берега, внаслідок зменшення довжини хвиль, 
обумовленого збільшенням тертя об дно. 
 
57. Рефракція: 
а) явище, яке спостерігається при підході хвиль до берега з підводним пологим 
схилом під гострим кутом, при якому відтік надлишку води відбувається в 
напрямку, паралельному до берега; 
б) зміна фронту хвилі при її підході до берега, або, іншими словами, - явище 
трансформації хвильового поля, викликане зміною швидкості поширення хвиль.  
 
58. Оскільки Земля обертається, в кожній її точці:  
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а) двічі на місячну добу (24 години і 48 хвилин) відбуваються припливи і двічі – 
відпливи;  
б) двічі на добу (24 години і 00 хвилин) відбуваються припливи і двічі – 
відпливи. 
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