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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  – 3,5  

Галузь знань 

 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність  

106  «Географія» 

4-й - 

Загальна кількість годин 

– 105  

 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2  

самостійної роботи 

студента - 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

48 год.  

 
- 

Практичні 

16 год. - 

Самостійна робота 

41 год.  

Навчальна польова практика  

  

Вид контролю: 

іспит  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Програму дисципліни «Палеогеоморфологія» розроблено відповідно до навчальних 

планів за напрямом підготовки 6.040104 «Географія». 

Дисципліна «Палеогеоморфологія» є нормативною дисципліною циклу підготовки 

студентів з напряму «Географія». Курс «Палеогеоморфологія» присвячений відносно новій 

галузі знань, яка досліджує форми рельєфу минулих геологічних епох і набуває все більшого 

як теоретичного, так і практичного значення для підготовки спеціалістів геолого-

геоморфологічного і географічного профілю. 

Мета – ознайомити студентів з основними формами давнього рельєфу і методами, які 

дають можливість їх реконструювати, а також оцінити роль давнього рельєфу у формуванні 

родовищ корисних копалин. 

Завдання:  

1.Набуття теоретичних знань для вивчення давнього рельєфу Землі, ознайомлення з 

основними теоріями походження рельєфу і принципами його класифікації. 

2.Ознайомлення з основними методами дослідження давнього рельєфу. 

3.Подати основні закономірності розвитку давнього рельєфу і його роль у формуванні 

корисних копалин. 

4.Навчити студентів проводити палеогеографічні реконструкції рельєфу на різних 

вікових зрізах. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі. 

Дисципліна «Палеогеоморфологія» тісно пов’язана з курсами «Геоморфологія з 

основами геології», «Геоморфологією», «Палеогеографією». Знання цих дисциплін 
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допомагають студентам краще засвоїти навики проведення палеогеографічних реконструкцій 

рельєфу.  

 

3.  Програма навчальної дисципліни «Палеогеоморфологія» 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЇ  

Тема 1. Предмет, зміст і завдання палеогеоморфології. Історія вивчення похованого 

рельєфу і формування палеогеоморфологічних поглядів. Предмет, зміст і завдання 

палеогеоморфології. Історія вивчення і формування палеогеоморфологічних поглядів. 

Дослідження В.І. Галицького, М.Ф.Веклича, К.К.Маркова, Я.Д.Зеккеля, Л.Б.Рухіна, 

Ю.М.Мещерякова як основа формування палеогеографічних уявлень. «Принцип актуалізму» 

Ч.Паєля і його роль при палеогеографічних дослідженнях. 

Тема 2. Теоретичні проблеми палеогеоморфології. Систематика і класифікація похованих 

форм рельєфу. Теоретичні проблеми палеогеоморфології. Проблеми розвитку рельєфу 

гірських і рівних областей, проблеми прогнозування змін рельєфу похованих поверхонь. 

Класифікація похованих форм рельєфу за генезисом, віком, ступенем збереженості, 

розмірами, особливостями тектонічного розвитку. 

Тема 3. Термінологія в палеогеоморфології. Принцип актуалізму і його роль при 

палеогеоморфологічних дослідженнях. Термінологія в палеогеоморфології. Класифікація 

рельєфу Землі. Рельєф видимої поверхні і рельєф похованих поверхонь. Умови збереження 

похованого рельєфу. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 

МЕТОДИ ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 4. Геологічні методи палеогеоморфологічного аналізу. Геологічні методи досліджень. 

Палеофаціальний аналіз як основа палеогеоморфологічних реконструкцій. Перерви і 

неузгодження в осадо нагромадженні і їхня роль у відтворенні розвитку рельєфу. Аналіз 

літологічних товщ, мінерального складу порід, похованого алювію, кори вивітрювання при 

палеогеографічних дослідженнях.  

Тема 5. Палеонтологічні і геоморфологічні методи в палеогеоморфології. Палеонтологічні 

методи і їхнє значення для вікової періодизації розвитку рельєфу і відтворення 

палеогеографічних умов часу його формування. Геоморфологічні методи 

палеогеоморфологічних досліджень. Візуальне спостереження похованих форм рельєфу, 

вивчення «викопного» рельєфу, похованого карстового рельєфу. Роль морфо структурного 

аналізу і дешифрування аерофотоматеріалів при палеогеоморфологічних дослідженнях. 

Тема 6. Геофізичні, біолокаційні, біоіндикаційні та математичні методи при 

палеогеоморфологічних дослідженнях.  

Тема 7. Методи абсолютного і відносного датування відкладів і їхнє значення при 

палеогеоморфологічних дослідженнях. Палеогеоморфологічна карта.  

Тема 8. Циклічність у розвитку рельєфу Землі і причини, які її зумовлюють. Циклічність у 

розвитку рельєфу Землі. Космічна циклічність і її взаємозв’язок з проявом основних епох 

складчастості Землі. Геологічна циклічність і її відображення в особливостях осадо 

нагромадження, перерви в осадонагромадженні, формування поверхонь вирівнювання і 

гірських масивів. Прояв космічної і геологічної циклічності у розвитку давнього рельєфу, 

головні етапи розвитку рельєфу Землі. 

Тема 9. Палеогеоморфологія і пошук корисних копалин. Давній рельєф як один з головних 

чинників формування покладів корисних копалин. Роль давнього рельєфу у формуванні 

ендо- і екзогенних родовищ корисних копалин.  

Тема 10. Проблеми регіональної палеогеоморфології. Проблеми палеогеоморфології гірських 

і рівнинних областей України. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи палеогеоморфології 

Тема 1. Предмет, зміст 

і завдання 

палеогеоморфології. 

Історія вивчення 

похованого рельєфу і 

формування 

палеогеоморфологічних 

поглядів 

 6    4       

Тема 2. Теоретичні 

проблеми 

палеогеоморфології. 

Систематика і 

класифікація похованих 

форм рельєфу 

 6  2  5       

Тема 3. Термінологія в 

палеогеоморфології. 

Принцип актуалізму і 

його роль при 

палеогеоморфологічних 

дослідженнях 

 4    4       

Разом – зм. модуль1  16  2  13       

Змістовий модуль 2. Історія розвитку Землі 

Тема 4. Геологічні 

методи палеогеоморфо-

логічного аналізу. 

 6    4       

Тема 5. 
Палеонтологічні і 

геоморфологічні 

методи в 

палеогеоморфології 

 6  2  4       

Тема 6. Геофізичні, 

біолокаційні, 

біоіндикаційні та 

математичні методи 

при 

палеогеоморфологічних 

дослідженнях 

 4  2  4       

Тема 7. Методи 

абсолютного і 

відносного датування 

відкладів і їхнє 

значення при 

палеогеоморфологічних 

дослідженнях. 

 4  2  4       
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Палеогеоморфологічна 

карта 

Тема 8. Циклічність у 

розвитку рельєфу Землі 

і причини, які її 

зумовлюють. 

 4  4  4       

Тема 9. 
Палеогеоморфологія і 

пошук корисних 

копалин 

 4  2  4       

Тема 10. Проблеми 

регіональної 

палеогеоморфології. 

 4  2  4       

Разом – зм. модуль 2  32  16  28       

Усього годин  
105 48  16  41       

 

5. Теми практичних  занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Палеогеографічні реконструкції рельєфу на різних вікових зрізах 16 

 

 

6. Питання для колоквіумів, контрольних робіт  

і самостійної  роботи 
 

1. Визначення геоморфології як науки, її об’єкт. 

2. Внесок У.Девіса у розвиток теоретичних основ геоморфології. 

3. Внесок В.Пенка у розвиток теоретичних основ геоморфології. 

4. Поняття про пенеплен. 

5. Поняття про педименти і педиплени. 

6. Класифікація рельєфу за густотою горизонтального розчленування. 

7. Класифікація рельєфу за глибиною вертикального розчленування. 

8. Класифікація рельєфу за крутістю земної поверхні. 

9. Поняття про форми й елементи форм рельєфу. 

10. Гіпсографічна крива поверхні Землі. 

11. Властивості гірських порід, важливі для рельєфоутворення. 

12. Рельєф і геологічна структура. 

13. Куеста. Куестовий рельєф. 

14. Поняття про морфокліматичні зони. 

15. Денудація та її роль у формуванні рельєфу. 

16. Рельєф ендогенного походження. 

17. Рельєф екзогенного походження. 

18. Власне гравітаційні схили. 

19. Зсувні схили. 

20. Процеси та схили масового зміщення чохла пухкого матеріалу. 

21. Делювіальні схили. 

22. Водна ерозія, її види та головні закономірності. 

23.Форми рельєфу, створювані тимчасовими водотоками. 

24. Профілі рівноваги рік. 
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25. Русла рік, елементи й особливості їхньої будови. 

26. Меандри. Типи меандр. 

27. Річкова долина. 

28. Заплава. 

29. Класифікація заплав за особливостями рельєфу. 

30. Класифікація заплав за геологічною будовою. 

31. Річкова тераса, її морфологічні елементи. 

32. Причини формування терас. 

33. Типи річкових терас за геологічною будовою. 

34. Псевдотераси. 

35. Морфологічні типи річкових долин. 

36. Генетичні типи річкових долин. 

37. Асиметрія долин. Причини асиметрії річкових долин. 

38. Річкова мережа. 

39. Річкова система і річковий басейн. 

40. Типи рисунку річкової (долинної) мережі. 

41. Дельти рік, їх типи. 

42. Вододіли, їх типи. 

43. Річкові перехоплення. 

44. Плоскогірний тип рельєфу. 

45. Долинно-балковий (сиртовий) тип рельєфу. 

46. Рельєф типу “поганих (дурних) земель”. 

47. Ярково-балковий рельєф. 

48. Умови утворення і живлення льодовиків. 

49. Типи льодовиків. 

50. Вироблені форми гірсько-льодовикового рельєфу. 

51. Типи морен гірських льодовиків. 

52. Процес альтипланації. 

53. Форми рельєфу зони льодовикової денудації плейстоценових материкових зледенінь. 

54. Форми рельєфу зони льодовикової акумуляції плейстоценових материкових зледенінь. 

55. Форми рельєфу перигляціальної зони. 

56. Друмліни, ози, ками. 

57. Будова і типи багаторічномерзлих грунтів (вічної мерзлоти). 

58. Мерзлотні деформації і форми рельєфу. 

59. Термоерозія і термоабразія. 

60. Поняття “карст”. Умови карстоутворення. 

61. Гідрологічний режим карстових областей. 

62. Поверхневі форми рельєфу карстових областей. 

63. Ріки і долини карстових областей. 

64. Печери карстових областей. 

65. Зонально-кліматичні типи карсту. 

66. Псевдокарстові процеси і форми. 

67. Кліматичні і геологічні умови розвитку еолових процесів. 

68. Дефляційні і коразійні форми еолового рельєфу. 

69. Поздовжні форми рельєфу еолового транспорту і акумуляції. 

70. Поперечні форми рельєфу еолового транспорту і акумуляції. 

71. Аридно-денудаційні типи і форми рельєфу. 

72. Поняття “берег”. Робота хвиль і хвильових течій. 

73. Підводні вали і берегові бари. 

74. Утворення акумулятивних форм при поздовжньому переміщені наносів. 

75. Абразія. 

76. Типи інгресивних берегів. 
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77. Коралові береги і острови. 

78. Морські тераси. 

79. Магматизм і рельєфотворення. 

80. Ефузивна вулканічна діяльність. 

81. Експлозивні типи вулканічної діяльності. 

82. Морфогенетичні типи вулканів. 

83. Поствулканічні явища. 

84. Проблеми вивчення рельєфу в умовах антропогенного впливу. 

85. Класифікація антропогенного рельєфу. 

 

                                                                     

7. Методи контролю  
Перевірка виконання лабораторних робіт, поточне опитування 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 

10 10 10 10 10 10 15 5 10 10 

 

Шкала оцінювання: вузу, 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 

 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Барщевський М.Є. Загальні проблеми палеогеоморфології та розвиток рельєфу Землі у 

фанерозої / М.Є.Барщевський. – К.: «Обрії», 2003. – 378 с. 

2. Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита / М.Ф.Веклич. – К.: 

«Наукова думка», 1966. – 120 с. 

3. Галицкий В.И. Основы палеогеоморфологии / В.И.Галицкий. – К.: «Наукова думка», 1980. 

– 220 с. 

4. Герасимов И.П. Три главных цикла в истории геоморфологического этапа развития Земли  

/ И.П. Герасимов // Геоморфология. – 1970. – № 1. – С. 19-27. 

5. Герасимов И.П. Новые пути в геоморфологии и палеогеографии. – М.: «Наука», 1976. – 400 

с. 

6. Герасимов И.П. Геоморфологический этап в развитии Земли / И.П.Герасимов, 

Ю.А.Мещеряков // Изв. АН СССР, сер. геогр. – 1964. - № 6. – С. 3-12. 

7. Короновский Н.В. Геология / Н.В.Короновский, Н.Я.Ясаманов. – М.: Академия, 2003. – 467 

с. 

8. Проблемы палеогеоморфологии // Материалы IV пленума Геоморфологической комиссии. 

– М.: «Наука», 1970. – 317 с. 
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9. Сваричевская Э.К. Эволюция рельефа и время / Э.К. Сваричевская, Ю.П. Селиветров. – 

Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1984. – 162 с. 

10. Свиточ А.А. Палеогеография: Учебник для студ. / А.А.Свиточ, О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков; 

[под ред. Г.А.Сафьянова]. – М.: Академия, 2004. – 442 с. 

11. Славин В.И. Методы палеогеографических исследований / В.И.Славин, Н.А.Ясманов. – М.: 

«Недра», 1982. – 253 с. 

12. Сорохтин О.Г. Развитие Земли / О.Г. Сорохтин, С.А.Ушаков. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 

560 с. 

13. Сорохтин О.Г. Глобальная эволюция Земли: монография / О.Г. Сорохтин, С.А.Ушаков. – 

М.: Изд-во МГУ, 1991. – 179 с. 

14. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов / В.Е.Хаин. – М.: «Научный мир», 2001. – 604 

с. 

15. Хаин В.Е. Историческая геология: учебник для вузов. / В.Е.Хаин, Н.В.Короновский, 

Н.А.Ясаманов.. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 307 с. 

16. Чернов А.В. Историческое землеведение (Палеогеография) / А.В.Чернов. - М.: Изд-во 

МГУ, 2004. – 154 с. 

17. І.Сіренко, М.Іваник. Палеогеоморфологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2011. – 432с. 

 

 


