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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  
Спеціальність  

106 Географія 

 

4  

 Семестр 

Загальна кількість годин -

90 

7  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4,43 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

24 год.  

Практичні, семінарські 

12 год.  

Самостійна робота 

54 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,5 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: ознайомлення студентів з методами дослідження континентальних і морських 

відкладів, оволодіння навиками використання окремих в польових та камеральних умовах. 

Завдання:  
-ознайомитись з теоретичними основами фаціального аналізу; 

-розглянути підходи та критерії до виділення фацій серед континентальних та 

морських відкладів; 

-вивчити та навчитись використовувати на практиці ряд методів досліджень різних 

типів відкладів, напрямки їх використання для потреб стратиграфії та палеогеографії. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  
- головні методи досліджень осадових континентальних та морських утворень, які 

можна використати як для різних генетичних типів континентальних утворень, так і для 

морських; 

-принципи та послідовність дослідження морських та континентальних утворень;  

-можливості використання комплексу методів фаціального аналізу для потреб 

стратиграфії і палеогеографії, 

вміти:  



- оцінити придатність конкретних відкладів для застосування визначеного методу 

(комплексу методів) для їх дослідження; 

-використовуючи результати комплексу польових та камеральних методів,  

класифікувати відклади, визначити їх ґенезис, встановити особливості умов 

осадконагромадження.  

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1. Методи дослідження морських та континентальних 

відкладів, їх практичне застосування 

 

Тема 1. Поняття «фація», підходи до виділення. Принцип актуалізму як основа 

фаціального аналізу 

Термін багато дослідників пов’язують з умовами нагромадження осадових порід 

(зцементованих і незцементованих), з обстановками їх нагромадження. Обстановка 

нагромадження осадків і осадових порід – це перш за усе фізико–географічна обстановка – 

сучасна (для сучасних утворень) і давня (для осадових порід). Таким чином поняття 

“фація” пов’язується з фізико–географічними умовами осадконагромадження, з 

ландшафтами, сучасними і древніми. 

Прийняте визначення фацій вказує практичний шлях до їх виділення, вивчення і 

генетичної інтерпретації. Фації виділяються у результаті польових і лабораторних 

досліджень на основі вивчення розрізів, керну свердловин та обробки отриманих 

матеріалів. При цьому приділяється максимум уваги первинним генетичним ознакам 

порід. Багато з генетичних ознак можна спостерігати виключно у польових умовах: 

характер контактів між шарами, крупна шаруватість, переходи по простяганню у інші 

породи, потужність шарів та її зміни, склад, збереженість та розподіл органічних решток і 

інше. Але частину ознак у польових умовах можна виділити недостатньо, зокрема це 

гранулометричний і мінеральний склад, мікроструктура і ряд інших особливостей. 

 

Семінарське заняття 1. 

 

 

Тема 2. Уламкові (механічні) осадові та вулканічно-осадові породи: класифікації, 

поширення. Методи вивчення уламкових порід для потреб фаціального аналізу, 

реконстукції на їх основі обстановок минулих геологічних епох. 

Серед осадових порід розрізняють уламкові (механічні), хемогенні, біогенні та 

змішані. У складі уламкових розрізняють власне уламкові, вулканогенно-уламкові, а 

також глинисті породи.  

Власне уламкові породи, їх класифікації. Вулканогенно–уламкові (пірокластичні) 

породи, їх класифікації. Макроскопічне вивчення та опис. Гранулометричний аналіз та 

його генетичне значення: способи дезагрегації порід, ситовий метод, гідравлічні методи, 

вивчення у шліфах. Вивчення мінерально–петрографічного складу породоутворюючих і 

акцесорних мінералів та їх генетичне значення: виділення важкої фракції, імерсійний 

метод, мінералогічний аналіз важкої фракції, вивчення у шліфах. Значення і діагностика 

пірокластичного матеріалу в осадових породах. 

 

Практична робота 1. 

 

Тема 3. Глинисті осадові породи: класифікації, поширення. Методи вивчення 

глинистих порід, реконстукції на їх основі  обстановок минулих геологічних епох. 



Існують різні підходи до виділення глинистих порід. В одному випадку – це 

відклади, складаються значною мірою з частинок розміром менше 0,005 мм, в іншому – це 

ті, які більш ніж на 50% складені з глинистих мінералів. 

Класифікації глинистих мінералів за Л.Г. Рекшинською. Класифікації глинистих 

осадових порід. Макроскопічне вивчення та опис. Мікроскопічне вивчення та опис. 

Гранулометричний аналіз глин. Вивчення мінерального складу глин: забарвлення 

органічними барвниками, метод краплі, вивчення орієнтованих глинистих мінералів 

імерсійним методом, термічний аналіз, вивчення за допомогою електронного мікроскопу, 

ренгенівський аналіз, хімічний аналіз. Генетичне значення результатів досліджень. 

 

Практична робота 2. 

 

 

Тема 4. Карбонатні осадові породи, їх генезис, класифікації, поширення. Методи 

вивчення карбонатних утворень, реконстукції на їх основі обстановок минулих 

геологічних епох. 

Способи утворення карбонатних порід у морських та континентальних умовах. 

Структурно–генетична класифікація карбонатних порід: вапняки, доломіти, сидерити. 

Макроскопічне вивчення та опис та його генетичне значення. Діагностика головних 

породоутворюючих мінералів: загальна характеристика мінерального складу у шліфах, 

визначення мінералів в імерсії, реакції забарвлення. Ознаки головних груп органічних 

решток у шліфах: фораменіфери, мшанки, черви кільчасті, брахіоподи, молюски, 

водорості, кокколітофориди і інші. Вивчення і опис карбонатних порід у шліфах та його 

генетичне значення. Інші методи вивчення карбонатних порід: термічний та хімічний 

аналізи, ренгенодифрактометричний метод, ізотопний метод палеотемпературного аналізу 

та їх генетичне значення. 

 

Практична робота 3. 

 

Тема 5. Кремнисті осадові породи, їх походження та поширення; методи їх вивчення. 

Способи утворення кремнистих порід у морських та континентальних умовах. 

Структурно–генетична класифікація кременистих порід. Макроскопічне вивчення та опис, 

їх генетичне значення. Мікроскопічне вивчення порід; головні породоутворюючі 

мінерали: загальна характеристика мінерального складу у шліфах. Основи діатомового 

аналізу. Інші методи вивчення кремнистих осадових порід. 

 

Тема 6. Інші типи осадових порід (боксити, фосфорити тощо), методи їх вивчення для 

потреб палеогеографії. 

Боксити (аліти) – класифікації, ґенеза, особливості осадконагромадження. 

Залізисті породи – класифікації, ґенеза, особливості осадконагромадження. 

Фосфорити – класифікації, ґенеза, особливості осадконагромадження. 

Солі – класифікації, ґенеза, особливості осадконагромадження. 

Вугілля та горючі сланці – класифікації, ґенеза, особливості осадконагромадження. 

 

Тема 7. Основи фаціального аналізу морських відкладів. 

Принцип актуалізму як основа фаціального аналізу. Гідрологічний режим сучасних 

нормальних морів і механізм опріснення та засолення внутрішніх морів. Органічний світ 

нормальних, опріснених і засолених морів. 

Відклади та рельєф сучасних морів, методи їх відтворення для морів геологічного 

минулого. 

Відображення зміни кліматичних умов на осадконагромадженні у морських 

басейнах. Вплив підводного вулканізму на осадкоутворення у морських басейнах. 



 

Практична робота 4. 

 

 

Тема 8. Основи фаціального аналізу континентальних утворень. 

Підходи до класифікації генетичних типів континентальних утворень. Класифікації 

континентальних овідкладів та обстановок за В.Д. Налівкіним, М.І. Ніколаєвим, 

.X. Твенхофелом і іншими. Принципи класифікації генетичних типів континентальних 

відкладів за Є.В. Шанцером (1966). 

Фаціальний комплекс рівних гумідного клімату. 

Відклади рівнин аридного клімату і їх характерні особливості. 

Фаціальний комплекс територій материкового зледеніння. 

Фаціальний комплекс міжгірних депресій та осадово–ефузивний комплекс. 

Поверхні розмиву і їх значення для палеогеографії давніх континентальних територій. 

 

Практична робота 5. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Методи дослідження морських та континентальних 

відкладів, їх практичне застосування 

 
Тема 1. Поняття «фація», підходи до виділення. Принцип актуалізму як основа 

фаціального аналізу. 

Тема 2. Уламкові (механічні) осадові та вулканічно-осадові породи: класифікації, 

поширення. Методи вивчення уламкових порід для потреб фаціального аналізу, 

реконстукції на їх основі обстановок минулих геологічних епох. 

Тема 3. Глинисті осадові породи: класифікації, поширення . Методи вивчення глинистих 

порід, реконстукції на їх основі  обстановок минулих геологічних епох. 

Тема 4. Карбонатні осадові породи, їх генезис, класифікації, поширення. Методи 

вивчення карбонатних утворень, реконстукції на їх основі  обстановок минулих 

геологічних епох. 

Тема 5. Кремнисті осадові породи, їх походження та поширення; методи їх вивчення. 

Тема 6. Інші типи осадових порід (боксити, фосфорити тощо), методи їх вивчення для 

потреб палеогеографії. 

Тема 7. Основи фаціального аналізу морських відкладів. 

Тема 8. Основи фаціального аналізу континентальних утворень. 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п ср л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Теорія та історія палеонтології 

Тема 1. Поняття «фація», 

підходи до виділення. 

Принцип актуалізму як 

основа фаціального аналізу. 

 4 2 8     



Тема 2. Уламкові (меха-

нічні) осадові та вулканічно-

осадові породи: класифі-

кації, поширення. Методи 

вивчення уламкових порід 

для потреб фаціального 

анналізу, реконстукції на їх 

основі обстановок минулих 

геологічних епох. 

 4 2 8     

Тема 3. Глинисті осадові 

породи: класифікації, поши-

рення. Методи вивчення 

глинистих порід, рекон-

стукції на їх основі 

обстановок минулих геоло-

гічних епох. 

 2 2 8     

Тема 4. Карбонатні осадові 

породи, їх генезис, класи-

фікації, поширення. Методи 

вивчення карбонатних утво-

рень, реконстукції на їх 

основі обстановок минулих 

геологічних епох. 

 2 2 4     

Тема 5. Кремнисті осадові 

породи, їх походження та 

поширення; методи їх 

вивчення. 

 2  4     

Тема 6. Інші типи осадових 

порід (боксити, фосфорити 

тощо), методи їх вивчення 

для потреб палеогеографії. 

 2  6     

Тема 7. Основи фаціального 

аналізу морських відкладів. 

 4 2 8     

Тема 8. Основи фаціального 

аналізу континентальних 

утворень. 

 4 2 8     

Усього годин  
90 24 12 54     

 
 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методи визначення абсолютного та відносного віку. 

Встановлення їх ролі у відтворенні еволюції біосфери Землі. 

Класифікації гірських порід. 

6  

2 Ознайомлення з уламковими та вулканогенно-уламковими 

породами. Літологічні, палеонтологічні та інші методи їх 

4  



вивчення. Реконструкція умов осадконагромадження.  

3 Ознайомлення з глинистими мінералами і породами. 

Літологічні, хімічні та інші методи їх вивчення. Реконструкція 

умов осадконагромадження. 

4  

4 Ознайомлення з карбонатними породами. Літологічні, 

палеонтологічні, хімічні та інші методи їх вивчення. 

Реконструкція умов осадконагромадження. 

4  

5 Ознайомлення з кремнистими породами. Літологічні, 

палеонтологічні та інші методи їх вивчення. Реконструкція умов 

осадконагромадження. 

4  

6 Ознайомлення з іншими типами гірських порід. Літологічні, 

хімічні та інші методи їх вивчення. Реконструкція умов 

осадконагромадження. 

6  

7 Відклади та рельєф сучасних морів, методи їх відтворення для 

морів геологічного минулого. Відображення зміни кліматичних 

умов на осадконагромадженні у морських басейнах.  

8  

8 Ознайомлення з підходами до класифікації генетичних типів 

континентальних утворень. Принципи класифікації генетичних 

типів континентальних відкладів за Є.В. Шанцером. Виділення 

генетичних типів континентальних утворень на практиці. 

8  
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5. Методи контролю 

6.  
Поточний контроль здійснюється під час семінарських занять та шляхом письмового 

опитування по одному модулі.  

 

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 50 
5 5 5 5 5 5 10 10 

 

 

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

Зараховано В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п л інд ср л п лаб ін

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Загальні положення. 

Тема 1.1. Організація 

геоморфологічних 

досліджень. 

 

10 

 

6 

    

4 

  

2 

    

Розділ 2.  Дослідження в контексті головних напрямів геоморфології 

Тема 2.1.Морфологічний 

аналіз рельєфу. 

Морфометричне 

картографування 

 

10 

 

 

4 

 

2 

   

4 

      

Тема 2.2. Структурно-

геоморфологічні 

дослідження 

 

6 

 

2 

 

2 

   

2 

  

 

 

2 

   

Тема 2.3. 

Палеогеоморфологічний 

аналіз 

 

4 

 

2 

    

2 

      

Тема 2.4. Вивчення 

сучасної динаміки 

рельєфу. 

 

6 

 

2 

 

2 

   

4 

      

Розділ 3.  Методи суміжних наук у геоморфологічних дослідженнях. 

Тема 3.1. Візуальні, 

топо-геодезичні, 

геологічні та геофізичні 

пошукування 

 

 

8 

 

 

2 

    

 

6 

      

Тема 3.2. Літологічні 

методи в геоморфології. 

 

16 

 

6 

 

2 

   

8 

  

2 

    

Розділ 4.  Вивчення окремих генетичних категорій рельєфу 

Тема 4.1.Дослідження 

флювіального рельєфу 

 

13 

 

6 

 

2 

   

5 

  

2 

    

Тема4.2 Вивчення 

гравітаційного рельєфу 

 

10 

 

6 

 

 

   

4 

  

2 

    

Тема 4.3. Методи 

вивчення карстового і 

суфозійного рельєфу 

 

8 

 

2 

 

2 

   

4 

      

Тема 4.4. Особливості 

досліджень еолового 

рельєфу 

 

4 

 

2 

    

2 

      

Тема 4.5. Дослідження 

рельєфу нівальної і 

кріолітозони. 

 

6 

 

4 

 

 

   

2 

      

Тема 4.6.  Вивчення 

рельєфу морських та 

озерних узбереж 

 

6 

 

2 

 

2 

   

2 

      

Тема 4.7. Вивчення ролі 

ендогенного фактора у 

рельєфі території. 

 

6 

 

2 

 

2 

   

2 

   

2 

   

Усього годин 

 

120 

 

48 

 

16 

   

56 

 

120 

 

8 

 

4 

   

108 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи геотектоніки для вивчення структурної обумовленості 2 



рельєфу (Тема 2.2) 

2 Аспекти вивчення льодовикового, вулканічного, мерзлотного, 

рельєфу берегів та антропогенного (Теми4.5-4.7) 

2 

 

6. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виділення морфологічних елементів рельєфу на стереопарах 

аерофотознімків. 

2 

2 Побудова карт густоти горизонтального розчленування, 

вертикального розчленування і крутості земної поверхні. 

2 

3 Побудова карт базисної поверхні і залишкового рельєфу. 2 

4 Побудова карт вершинної поверхні і локального розмиву. 2 

5 Аналіз уніфікованих легенд для загальних геоморфологічних карт. 2 

6 Дослідження елементів та форм флювіального рельєфу на 

аерофотознімках та порівняння їх із зображенням на топокартах. 

 

2 

 

7. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Застосування геофізичних методів у геоморфології 4 

2 Геоморфологічні методи для вивчення тектонічних структур і 

неотектонічних рухів 

4 

3 Морфолітогенетичний аналіз (вивчення властивосстей порід і 

контактів між ними) 

4 

4 Вивчення окремих генетичних категорій рельєфу за працями 

корифеїв наукових досліджень. 

8 

5 Карти окремих категорій форм. Зміст окремих геоморфологічних 

карт. Їх класифікація за ступенем охоплення і ступенем 

узагальнення показників. Зміст і методика складення найбільш 

поширених генетичних окремих карт: структурно-

геоморфологічних, вулканічного рельєфу, генетичних типів 

схилів, флювіального рельєфу, карстового і суфозійного рельєфу, 

кріогенного рельєфу, антропогенного рельєфу. 

9 

6 Карти окремих етапів розвитку рельєфу. Карти сучасних 

геоморфологічних процесів (морфодинамічні). 

Палеогеоморфологічні карти. Карти геоморфологічного прогнозу. 

9 

7 Спеціальні геоморфологічні карти.Карти для пошуку корисних 

копалин. Карти для проектування різних видів будівництва. Карти 

сільськогосподарського призначення і для потреб меліорації. 

Карти для раціонального функціонування природоохоронних 

територій і об’єктів, рекреаційних цілей. 

9 

8 Карти геоморфологічної регіоналізації. Головні принципи 

геоморфологічного районування: морфогенетичний 

(типологічний) і територіальний. Показники геоморфологічної 

регіоналізації. Таксономічні одиниці геоморфологічної 

регіоналізації. Загальні та окремі карти геоморфологічної 

регіоналізації. Способи оформлення карт геоморфологічної 

регіоналізації. 

9 
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9. Індивідуальні завдання. 

(перелік питань для коротких 1-2 стор. письмових повідомлень) 

 
Розділ 1. Організація геоморфологічних досліджень. 

1. Масштаби геоморфологічних знімань. 

2. Види геоморфологічних карт для геоморфологічних знімань. 

3. Літературні, фондові та архівні джерела. 

4. Проблеми проведення робочих маршрутів під час польових геоморфологічних досліджень. 

5. Вимоги до написання звітів про результати наукових досліджень. 

6. Побудова кумулятивної кривої як результату гранулометричних досліджень. 

Розділ 2.Дослідження в контексті головних напрямів геоморфології 

1. Математичні методи в геоморфологічних дослідженнях. 

2. Поняття каркасних ліній рельєфу при морфологічних дослідженнях рельєфу. 

3. Прості і складні форми рельєфу при морфологічних дослідженнях. 

4. Історичний метод в геоморфологічних дослідженнях. 

5. Вивчення структурних форм. 

6. Системний аналіз рельєфу. 

7. Вивчення відображення тектонічних рухів у рельєфі. 

8. Відображення тектонічних розломів у рельєфі. 

9. Поняття лінеаментного аналізу. 

10. Непрямі методи вивчення сучасної динаміки рельєфу. 

11. Палеонтологічний метод в геоморфологічних дослідженнях. 

12. Методи вивчення абсолютного віку рельєфу. 

13. Методи вивчення відносного віку рельєфу. 

Розділ 3.  Методи суміжних наук у геоморфологічних дослідженнях. 

1. Фізичні методи і їхнє використання в геоморфологічних дослідженнях. 

2. Методи сейсморозвідки для виявлення підземних карстових пустот. 

3. Географічні методи і їхнє використання в геоморфологічних дослідженнях. 

4. Можливості аерокосмознімань для геоморфологічних досліджень.  

5. Хімічний метод у геоморфологічних дослідженнях. 

6. Фізичні властивості порід як чинник активності сучасних ерозійних процесів. 

7. Контакти між шарами порід як показник тектонічної ситуації регіону. 

Розділ 4.Вивчення окремих генетичних категорій  рельєфу. 

1. Історія формування річкових долин. 

2. Гідроморфологічна теорія розвитку річкового русла, її автори. 

3. Динаміка річкового русла. 

4. Проблеми річкових перехоплень. 

5. Вивчення розвитку річкових гряд. 

6. Вивчення річкових меандр. 

7. Вивчення походження річкових терас. 

8. Дослідження циклових терас. 

9. Деградація ерозійних форм на селитебних територіях. 

10. Дрібновимоїнний розмив та способи його вивчення. 

11. Чинники розвитку зсувних процесів. 

12. Вивчення територій підготовки зсувів. 

13. Детрузивні зсуви, їхній розвиток. 

14. Деляпсивні зсуви, причини активізації. 

15. Зсувонебезпечні райони України. 

16. Вивчення лавинонебезпечних територій. 

17. Райони розвитку осипних явищ в Україні. 

18. Фактори розвитку селів. 

19. Вивчення селетвірних басейнів. 

20. Методи вивчення кріпу. 

21. Вивчення карстотвірних порід. 

22. Проблеми картографування підземних порожнин. 



23. Вивчення походження карстових печер. 

24. Форми рельєфу карстових печер, їхній розвиток. 

25. Рівні складності проходження карстових порожнин. 

26. Різноманітність поверхневих карстових форм. 

27. Поширення найбільших підземних карстових форм у світі. 

28. Характеристика найбільших поверхневих форм карсту – польїв. 

29. Особливості вивчення карстових печер Криму. 

30. Особливості вивчення карстових печер Тернопільщини. 

31. Космічний моніторинг стану льодовикових покривів Арктики і Антарктики. 

32. Вивчення активності гірських льодовиків. 

33. Вивчення слідів плейстоценового зледеніння. 

34. Сучасне перетворення давніх льодовикових форм. 

35. Проблема походження лесів. 

36. Дослідження залишкових льодовикових озер. 

37. Методи вивчення руху курумів. 

38. Проблеми протаювання і просідань у багаторічно мерзлих ґрунтах. 

39. Проблеми пучіння у багаторічно мерзлих ґрунтах.  

40. Солефлюкція: причини та особливості розвитку. 

41. Головні чинники формування поверхонь вирівнювання. 

42. Прирічкові поверхні вирівнювання. 

43. Періодизація поверхонь вирівнювання. 

44. Поверхні вирівнювання Карпат. 

45. Поверхні вирівнювання Передкарпаття. 

46. Види вивітрювання та його вплив на рельєф. 

47. Розвиток денудаційних процесів. 

48. Ознаки структурних форм рельєфу. 

49. Структурно-денудаційні уступи в горах. 

50. Структурні елементи у річкових долинах. 

51. Вивчення структурно-денудаційного рельєфу Заходу України. 

52. Фази вулканічного виверження та форми рельєфу. 

53. Вулканізм і динаміка рельєфотвірних процесів. 

54. Вулканогенно-осадовий літогенез в різних типах клімату. 

55. Вулканізм як провідний фактор рельєфотворення. 

56. Палеовулканічний рельєф України. 

57. Вплив еолових процесів на перетворення рельєфу. 

58. Аеродинамічні умови формування еолових форм. 

59. Утворення пірамідальних дюн. 

60. Берегові еолові форми рельєфу. 

61. Вивчення еволюції еолових форм. 

62. Еоловий палеорельєф Полісся. 

63. Вклад П.Тутковського у вивчення еолового рельєфу України. 

64. Літодинамічні умови формування берегів. 

65. Морське хвилювання і утворення берегових форм рельєфу. 

66. Давні і сучасні берегові системи. 

67. Вивчення історії формування берегів. 

68. Типи берегів України. 

10. Методи навчання. 

Лекції, на яких використовують методи – пояснювально-ілюстративний, 

проблемного викладу, репродуктивний. Практичні завдання(виконання проблемних 

завдань, побудова та аналіз різних типів морфометричних карт). Підготовка до семінарських 

занять. Самостійне опрацювання тем. 

 

11. Методи контролю 

 



Виконання завдань практичних робіт. Бліц-опитування. Підготовка семінарських 

занять. Короткі тести під час семінарів. Іспит. В білетах, окрім трьох питань письмово-

усних, є тестові завдання. 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова Н.В. Учение о фациях с основами 

литологии. Руководство к лабораторным занятиям. – М.: Изд-во Москов. ун-та. – 1988. 

– 214 с. 

2. Наливкин Д. В. Вопросы палеонтологии, стратиграфии, палеогеографии: избранные 

труды. – Л.: Наука, 1987. – 279 с. 

3. Руководство по изучению новейших отложений. 2-е издание / Под ред. П. А. Каплина. 

– М.: Изд-во Москво. ун-та, 1987. – 238 с. 

4. Рухин Л.Б. Гранулометрический метод изучения песков. – Л.: Изд-во Ленінград. ун-та, 

1947. – 211 с. 

5. Яцишин А.М., Дмитрук Р.Я., Богуцький А.Б. Методи дослідження четвертинних 

відкладів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 177 с. 

6. Шанцер Е. В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных 
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