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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4,5 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

Розділів – 4 

Спеціальність 

106  Географія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

 годин – 135 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

3-й 

         Семестр  

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

48 год.  

Практичні, семінарські 

 16 год. 

Самостійна робота 

71 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить 45%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – ознайомити студентів-геоморфологів і палеогеографів з теоретико-

методичними основами структурної та кліматичної геоморфології, методикою й методами 

регіональних морфоструктурних, морфотектонічних і структурно-геоморфологічних 

досліджень. 

Завдання: 

1) розкрити предмет і об’єкт структурної та кліматичної геоморфології, головні цілі та 

завдання структурно- і клімато-геоморфологічних досліджень; 

2) висвітлити історію зародження й розвитку структурної та кліматичної геоморфології, 

сучасні клімато-геоморфологічні уявлення та проблеми; 

3) ознайомити з теоретико-методичними основами структурно- і клімато-геоморфоло-

гічних досліджень;; 

4) представити основи методики регіональних морфоструктурних, морфотектонічних і 

структурно-геоморфологічних досліджень; розглянути основні методи тектонічного аналізу 

рельєфу; 
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5) розглянути вплив гірських порід, геологічної структури та живої тектоніки на будову 

та формування рельєфу;вивчити основні складові різних генетичних категорій структурного 

рельєфу суші; 

6) розкрити особливості структурного рельєфу континентальних виступів, океанських 

улоговин і перехідних областей; з’ясувати загальні особливості будови та формування 

морфоструктури Землі; 

7) розглянути вплив клімату та зв’язаних з ним компонентів ландшафту на розвиток 

рельєфотвірних процесів; 

8) схарактеризувати сучасну клімато-морфологічну зональність рівнин суходолу та клі-

мато-морфологічну зональність (поясність) гір;  

9) виділити та схарактеризувати кліматично зумовлені різновиди (типи) й особливості 

рельєфу; 

10) розкрити особливості розвитку рельєфу рівнин помірного поясу Євразії, зумовлені 

змінами ландшафтно-кліматичних умов протягом мезокайнозою;  

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 1) предмет і об’єкт структурної та кліматичної геоморфології, головні цілі та 

завдання структурно- і клімато-геоморфологічних досліджень;2) основні поняття та 

проблеми сучасної структурної та кліматичної геоморфології;3) типізацію й найменування 

форм тектогенного, структурно-денудаційного та літогенного рельєфу; 4) елементи й 

особливості морфоструктури рівнинно-платформних і орогенних областей; 5) методику 

регіональних морфоструктурних, структурно-геоморфологічних і морфотектонічних дослід-

жень; 6) в якій мірі зумовлені кліматом ті чи інші екзогенні геоморфологічні процеси та в 

чому виявляється ця зумовленість; 7) основні риси сучасної клімато-морфологічної 

зональності рівнин суходолу; особливості клімато-морфологічної поясності гір; 8) 

кліматично зумовлені різновиди (типи) гір, ярково-балкових формта річкових долин; 9) як 

змінювались ландшафтно-кліматичні умови в області помірного кліматичного поясу Євразії 

протягом мезокайнозою і як це вплинуло на формування рельєфу та відобразилось у його 

будові; 

вміти: 1) розпізнаватитектонічно зумовлені форми рельєфу тектонічного та 

структурно-денудаційного генезису; 2)будувати й аналізувати середньо- та великомасштабні 

морфоструктурні, морфотектонічні та структурно-геоморфологічні карти; 3) детально 

схарактеризувати клімато-морфологічні пояси й зони гір і рівнин; 4) розрізняти кліматично 

зумовлені типи геоморфологічних ландшафтів і форм за їх морфологічними ознаками. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Вступ до структурної геоморфології 

Тема 1. Структурна геоморфологія (СГ)як наукова дисципліна. Предмет і об’єкт 

СГ. Ціль та головні завдання структурно-геоморфологічних досліджень. Специфіка та послі-

довність структурно-геоморфологічних, морфоструктурних і морфотектонічних досліджень. 

Місце СГ серед галузевих підрозділів сучасної геоморфології та її зв’язки з іншими 

науковими дисциплінами.Прикладні аспекти структурно-геоморфологічних досліджень. 

Тема 2.Історія розвитку структурної геоморфології.Етапи розвитку СГ.Зародження й 

розвиток структурно-геоморфологічних досліджень, поглядів та ідей. Уявлення про літоло-

гічно зумовлені типи та властивості рельєфу. Виявлення зв’язку між характером рельєфу і 
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заляганням пластів осадових порід; уявлення про механізм горотворення; контракційна кон-

цепція. Праця Е. Зюсса “Лик Землі”. Концепція великих складок. Внесок У. Дейвіса у 

розвиток методики морфотектонічних досліджень. В. Пенк як основоположник сучасної 

морфотектоніки. Уявлення про структуро- і рельєфотвірні  (неотектонічні) рухи земної кори. 

Становлення неотектоніки. 

Зародження і розвиток європейської СГ та морфоструктурного напрямку геолого-гео-

морфологічних досліджень; особливості їхнього розвитку у Західній Європі і колишньому 

СРСР у 50-і–70-і рр. ХХ ст. Особливості розвитку СГ у 80-і–90-і рр. Становлення морфо-

тектоніки. Перспективи розвитку структурно-геоморфологічних досліджень. Розвиток струк-

турно-геоморфологічних досліджень в Україні. 

Тема 3.Теоретичні основи структурної геоморфології. Основні поняття СГ. Вихідне 

положення та основні поняття морфоструктурного вчення: класифікація форм земної 

поверхні І. Герасімова; морфологічна архітектура (геотектура), морфоструктура, 

морфоскульптура. Еволюція поняття “морфоструктура” та морфоструктурного вчення. 

Головний принцип СГ.  

Тема 4. Основи методики структурно-геоморфологічних досліджень. Оглядові, ре-

гіональні й детальні структурно-геоморфологічні дослідження. Етапи, методи, методичні 

прийоми, принципи та завдання структурно-геоморфологічних досліджень.Структурно-

геоморфологічне картографування: сутність і зміст структурно-геоморфологічних карт; 

карти морфоструктур і структурно-геоморфологічні карти; морфотектонічні карти. 

Тема 5. Регіональний структурно-геоморфологічний аналіз. Етап підготовчих каме-

ральних досліджень: вихідні матеріали, основні завдання та способи їхнього вирішення. 

Морфоструктурний аналіз: шляхи, методи і методичні прийоми регіональних морфострук-

турних досліджень; головні завдання та зміст регіональних морфоструктурних досліджень. 

Структурно-геоморфологічний аналіз: етапи, завдання та методи досліджень; методи 

виділення та вивчення (діагностики) тектонічно зумовлених елементів рельєфу; принципи 

сумірності й одновіковості структурних і орографічних форм; з’ясування характеру текто-

нічної зумовленості рельєфу; оцінка загального рівня структурної зумовленості рельєфу; 

структурно-геоморфологічне районування.  

Тема 6. Методика й методи тектонічного аналізу рельєфу.Класифікація методів тек-

тонічного аналізу рельєфу. Методи передпольових камеральних досліджень: візуальний оро-

графічний аналіз; лінеаментний аналіз; аналіз поздовжніх профілів рік і днищ річкових 

долин; гіпсо- і батиметричний методи; побудова й аналіз морфометричних карт за 

методикою В. Філософова; морфо- і тектоізогіпси. Польові (історико-морфогенетичні) 

методи тектонічного аналізу рельєфу. Методика післяпольових камеральних досліджень. 

 

Розділ 2. Основні типи структурного рельєфу. Структурний рельєф Землі 

Тема 7. Вплив порід на будову та формування рельєфу.Літогенний рельєф. Геомор-

фологічна класифікація гірничих порід. Стійкість скал і методи її визначення. Властивості 

скал, важливі для рельєфотворення. Літологічно зумовлені типи, властивості та елементи ре-

льєфу. Літогенний рельєф і літоморфність рельєфу. Вплив порід на будову та розвиток 

схилів.  

Тема 8. Рельєф і геологічна структура. Структурно-денудаційний рельєф.  Генетична 

типізація форм структурно-денудаційного рельєфу. Пластовий рельєф. Куестовий рельєф. 

Структурно-денудаційний рельєф, утворений на складчастому субстраті. Елементи та 
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властивості рельєфу, пов’язані з розривними порушеннями й розривно-блоковою 

структурою земної кори. Розриви та лінеаменти. Структурний контроль ерозійної мережі. 

Тема 9.Тектоніка і рельєф. Тектогенний рельєф. Поняття про тектогенний рельєф, 

рельєфотвірні, нео- та морфотектонічні рухи. Рельєфотвірне значення неотектонічних рухів. 

Типи загальнокорових тектонічних рухів та їх роль у формуванні рельєфу. Рангова класи-

фікація форм тектогенного рельєфу. Мегаформи тектогенного рельєфу Землі. Генетична 

типізація й номенклатура макро- та мезоформтектогенного рельєфу. Елементи й особливості 

рельєфу, створеного складчастими, складчасто-розривними та розломно-блоковими 

деформаціями. Сейсмогенний рельєф. Ін’єктивна тектоніка і рельєф: мантійний і соляний 

діапіризм.  

Тема10.Умови, чинники й особливості морфологічного прояву структурних форм 

земної кори. Умови та чинники морфологічного прояву локальних тектонічних форм. 

Мертві та живі форми земної корита їх відображення у рельєфі. Конседиментаційні, 

конденудаційні та конерозійні форми. Кільцеві морфоструктури. 

Практична робота №1. 

Тема 11. Структурний рельєф континентів. Типи морфоструктур (морфоструктурних 

областей) континентів. Структурний рельєфплатформних рівнин. Цокольні та пластові 

рівнини. Типові форми мезо- і мікрорельєфу структурно-денудаційних рівнин. Елементи й 

особливості структурного рельєфу орогенних і периорогенних областей континентів. 

Генетичні типи орогенних областей. Мікро- та субокеани континентів. Ендогенні режими та 

морфоструктура континентів Землі. 

Практична робота №2. 

Тема 12. Структурний рельєф океанських улоговин і перехідних областей. Головні 

форми структурного рельєфу океанських улоговині перехідних областей. Геоморфологічні 

типи перехідних областей. Концепція літосферних плит та морфоструктура Землі. Особли-

вості структурного рельєфу континентальних виступів і океанських западин: спільні та 

відмінні риси. 

Контрольна робота №1. 

 

Розділ 3.Вступ до кліматичної геоморфології 

Тема 13. Кліматична геоморфологія (КГ) як напрям наукових досліджень. Предмет 

КГ. Основний об’єкт пізнання КГ. Основні цілі та завдання клімато-геоморфологічних 

досліджень. Структура КГ та її місце у системі галузевих геоморфологічних дисциплін. 

Основні поняття КГ. Типи  клімато-морфологічних зон і поясів. Клімато-морфологічна 

зональність і поясність. Історія зародження й розвитку КГ. Сучасний стан і перспективи 

розвитку КГ. Сучасні клімато-геоморфологічні уявлення та проблеми. 

Тема 14.Екзогенні процеси і клімат.Кліматичні показники, важливі для рельєфотво-

рення, їх вплив на екзогенні геоморфологічні процеси; опосередкований вплив кліматичних 

умов; як виокремити вплив кліматичних умов на екзогенні геоморфологічні процеси; групу-

вання екзогенних геоморфологічних процесів з урахуванням їх кліматичної зумовленості; 

зональні, інтразональні й азональні процеси.  

Семінарське заняття. 

Контрольна робота №2. 

Розділ 4. Кліматична зумовленістьрельєфу Землі 
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Тема 15.Клімато-морфологічна зональність. Виділення й найменування клімато-мор-

фологічних зон і поясів; зональність і гіперзональність. Клімато-морфологічні зони рівнин: 

гляціальна (нівально-гляціальна); перигляціальна; гумідна помірна; семіаридна; аридна; семі-

гумідна тропічна; гумідна тропічна. Особливості екзогенного рельєфотворення в субтропіч-

ному поясі. Висновки щодоклімато-морфологічної зональності рівнин. Клімато-морфологіч-

на зональність (поясність) гір.  

Тема 16.Кліматично зумовлені різновиди (типи) й особливості рельєфу. Кліматична 

зумовленість гірського рельєфу: клімат і горотворення; кліматично зумовлені типи гір Землі. 

Кліматично зумовлені типи долин: зональні типи ярково-балкових форм; особливості будови 

річкових долин в різних клімато-морфологічних зонах. Кліматична асиметрія рельєфу: 

поняття про інсоляційну, теплову, вітрову та експозиційну асиметрія рельєфу. Кліматична 

асиметрія рельєфу різних клімато-морфологічних зон і поясів. Кліматична асиметрія схилів 

річкових долин України. 

Тема 17.Зміна клімату і розвиток рельєфу рівнин помірного поясу Євразії. Кліма-

тичні умови й морфогенез у мезозої та палеогені. Гумідний і семігумідний субтропічно-тро-

пічний (саванний) морфогенез у міоцені – ранньому пліоцені. Семіаридний морфогенез у 

пліоцені таеоплейстоцені. Особливості рельєфотворення у плейстоцені.Плейстоценовий 

перигляціальний морфогенез.  

4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього  у тому числі 

л п/с інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. 

Вступ до структурної геоморфології 

Тема 1. Структурна геоморфологія як 

наукова дисципліна 

7 2   5 

Тема 2. Історія розвитку структурної 

геоморфології 

7 2   5 

Тема 3. Теоретичні основи 

структурноїгеоморфології 

12 2   10 

Тема 4. Основи методики структурно-

геоморфологічних досліджень 

2 2    

Тема 5. Регіональний структурно-

геоморфологічний аналіз 

2 2    

Тема 6. Методика й методи тектонічного 

аналізу рельєфу 

12 2   10 

Разом – змістовий модуль1 42 12   30 

Розділ 2.  

Основні типи структурного рельєфу. Структурний рельєф Землі 

Тема 7. Вплив порід на будову та 

формування рельєфу. Літогенний рельєф 

4 2   2 

Тема 8. Рельєф і геологічна структура. 

Структурно-денудаційний рельєф 

7 2 3  2 

Тема 9. Тектоніка і рельєф. Тектогенний 

рельєф 

10 2 3  5 
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Тема 10. Умови, чинники й особливості 

морфологічного прояву структурних 

форм земної кори 

11 2 4  5 

Тема 11. Структурний рельєф 

континентів 

15 1 4  10 

Тема 12. Структурний рельєф океан-

ських улоговин і перехідних областей 

11 1   10 

Разом – змістовий модуль 2 58 10 14  34 

Розділ 3. 

Вступ до кліматичної геоморфології 

Тема 13. Кліматична геоморфологія як 

напрям наукових досліджень 

6 6    

Тема 14. Екзогенні процеси і клімат 16 4 2  10 

Разом – змістовий модуль 3 22 10 2  10 

Розділ 4.  

Кліматична зумовленість рельєфу Землі 

Тема 15. Клімато-морфологічна 

зональність 

13 6   7 

Тема 16. Кліматично зумовлені 

різновиди (типи) й особливості рельєфу 

4 4    

Тема 17. Зміна клімату і розвиток 

рельєфу рівнин помірного поясу Євразії 

4 4    

Разом – змістовий модуль 4 21 14    

Усього годин 128 48 16  87 

 
5. Теми семінарських і практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Побудова та аналіз морфоструктурних і структурно-

геоморфологічних карт за матеріалами геологічної зйомки 

8  

2 Побудова та аналіз морфотектонічних і структурно-

геоморфологічних карт за матеріалами дистанційного 

зондування Землі 

6  

3 Кліматична зумовленість екзогенних геоморфологічних процесів 2  

 
6. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Прикладні аспекти структурно-геоморфологічних 

досліджень 

5  

2 Становлення нео- та морфотектоніки 5  

3 Еволюція поняття “морфоструктура” та морфоструктурного 

вчення 

10  

4 Тектонічний аналіз рельєфу шельфу і морських узбережь. 10  

5 Властивості скал, важливі для рельєфотворення 2  

6 Розриви та лінеаменти. Структурний контроль ерозійної 

мережі 

2  
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7 Мегаформи тектогенного рельєфу Землі 5  

8 Кільцеві морфоструктури 5  

9 Типові форми структурного мезо- і мікрорельєфу гір та 

структурно-денудаційних рівнин 

10  

10 Концепція літосферних плит та морфоструктура Землі 10  

11 Кліматична зумовленість карсту та хімічної денудації 2  

12 Кліматична зумовленість гравітаційних процесів 2  

13 Кліматична зумовленість водно-гравітаційних процесів 2  

14 Кліматична зумовленість флювіальних процесів 4  

15 Ерозія в різних ландшафтно-кліматичних умовах 7  

 Разом  71  

 

7. Методи навчання – розповідь, дискусія,розповідь студента, 

 повідомлення; виконання індивідуальних завдань   

 

8. Методи контролю: поточні контрольні роботи,усне опитування, оцінювання 

рефератів і виступів на семінарських заняттях, перевірка практичних робіт 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Поточний контроль, семінарські та практичні роботи   

Підсумковий 

тест (екзамен) 

 

Сума Змістовий  

модуль №1 

Змістовий  

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Т1-2 Т3-5 Т7 Т8-10 Т11 Т12 Т13 Т14 50 100 

5 5 3 12 3 2 10 10 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять і 

самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія” (для студентів напряму підготовки 

6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 21 с. 

2. Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вказівки з курсу “Струк-

турна геоморфологія”. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 57 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Климатическая геоморфология денудационных равнин / Дедков А.П., Мозжерин В.И., 

Ступишин А.В., Трофимов А.М. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1977. – 224 с. 

2. Костенко Н.П. Геоморфология. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1985. – 312 с; 1999. – 384 с. 

3. Костенко Н.П., Макарова Н.В., Корчуганова Н.И.Выражение в рельефескладчатых и раз-

рывныхдеформаций. Структурно-геоморфологическоедешифрированиеаэрофотоснимков, 

космическихснимков и топографических карт. – М.: Изд-воМоск. ун-та, 1999. – 118 с. 

4. Основы методики структурно-геоморфологическихисследований при нефте-

газопоисковыхработах. – М.: Недра, 1978. – 264 с.  

5. Рычагов Г.И. Общаягеоморфология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-воМосков. ун-

та “Наука”, 2006. – 415 с.  

6. Стецюк В.В, Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – К.: Вища школа, 2005.– 495 с. 
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Допоміжна зі структурної геоморфології 

1. Криволуцкий  Д.Е.Рельеф и недраЗемли. –  М.: Мысль, 1977. – 302 с. 

2. Мещеряков Ю.А. Структурнаягеоморфологияравнинныхстран. – М.: Наука, 1965. – С. 

5-14, 17-24,  37-41, 317-331. 

3. Трифонов В.Г.Позднечетвертичный тектогенез. – М.: Наука, 1983. – 224 с. 

4. Трифонов В.Г. НеотектоникаЕвразии. – М.: Науч. мир, 1999. – 254 с. 

5. Уфимцев Г.Ф., Онухов Ф.С., Тимофеев Д.А.Терминологияструктурнойгеоморфологии 

и неотектоники. – М.: Наука, 1979. – 256 с.  

6. Уфимцев Г.Ф. МорфотектоникаЕвразии. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2002. – 493 с. 

7. Флоренсов Н.А.Очеркиструктурнойгеоморфологии. – М.: Наука, 1975. – 237 с.  

8. Twidale C.R.StructuralLandforms. – Cambridge: MIT Press, 1971. – 247 р. 

Допоміжна з кліматичної геоморфології 

1. Экзогенный морфогенез в различных типах природнойсреды: тезисы докл. Всесоюз. 

конф. (II Щукин. чтения). – М., 1990. 

2. Дедков А.П. Избранные труды. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. 

3. Климатический фактор рельефообразования: тезисы докл. Всесоюз.совещ. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 1978. 

4. Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар). – Луцьк: Волин. нац.  

5. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. 

6. Стецюк В.В. Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у морфокліма-

тичних зонах. – К.: Вересень, 2003. 

7. Чичагов В.П. Ариднаягеоморфология. Платформенныеантропогенныеравнины. – М.: 

Научный мир, 2010. 

8. Щукин И.С. Общая геоморфология. – Т.1, 2, 3. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1960, 1964, 

1974. 

9. Budel J. Climatic Geomorphology. – Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 

1982. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. www.GeoLab.com.ua 

2. http://geo.web.ru/~tevelev/neolect1.htm 
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