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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 –  5 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Вибіркова 

 

  Рік підготовки: 

Розділів – 4 
Спеціальність 

106 Географія 

 

2-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин – 150 
4-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента –  

5,4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

32 год.  

Практичні, семінарські 

32 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

86 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:для денної форми навчання –1:1,3; для заочної форми навчання –  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студентів систему знань про механізми виникнення, розвитку і 

функціонування сучасних геодинамічних процесів, їхній вплив на навколишнє 

середовище. Важливою метою дисципліни є також закріпити у студентів розуміння 

впливу геодинамічних процесів на сучасний стан та функціонування головних 

компонентів навколишнього середовища  

Завдання:  

ознайомити студентів з головними теоретичними і науково-методичними засадами 

вивчення геодинамічних процесів; 

 розкрити головні чинники й умови виникнення, механізми розвитку геодинамічних 

процесів, вказати їхню роль у збереженні природньої рівноваги у функціонуванні 

навколишнього середовища;  

 проаналізувати можливі наслідки та загрози, зумовлені порушенням природного 

функціонування та перебігу геодинамічних процесів унаслідок антропогенної діяльності 

людини; 

набуття студентами знань і умінь, необхідних щоб ідентифікувати та визначити 

головні геодинамічні процеси, а також уміння розкрити наслідки та оцінити результати 

впливу геодинамічних процесів на головні компоненти навколишнього середовища. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: головні дефініції та терміни щодо геодинамічних процесів, науково-

методичні підходи та методи вивчення геодинамічних процесів, класифікації процесів за 

різними критеріями, головні чинники виникнення й механізми розвитку геодинамічних 

процесів, наслідки та результати впливу геодинамічних процесів на головні компоненти 

навколишнього середовища, можливі зміни й наслідки, зумовлені порушеннями 



природної рівноваги у функціонуванні геодинамічних процесів, наслідки впливу 

антропогенного чинника на перебіг геодинамічних процесів та зворотно – вплив 

геодинамічних процесів на господарську діяльність та господарські об’єкти; причини 

виникнення катастрофічних геодинамічних процесів. 

  вміти: дати визначення геодинамічним процесам, окреслити головні дефініції 

будь-якого геодинамічного процес; виокремити та ідентифікувати різні геодинамічні 

процеси у навколишньому середовищі; визначити генезис відкладів та форм земної 

поверхні, утворених унаслідок їх функціонування або тих, які можуть виникнути у 

майбутньому; уміти пояснити і оцінити роль різноманітних процесів у формуванні 

навколишнього середовища, втім і його головного компоненту – рельєфу; розшифрувати й 

пояснити результати й наслідки екстремальних процесів; проаналізувати причини їх 

виникнення та їхніх наслідків для навколишнього середовища, зокрема життя та 

діяльності людини; оцінити роль домінантних геодинамічних процесів у формуванні 

земної поверхні певної території; використати отриманні знання у практичній діяльності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Динамічні процеси і навколишнє середовище: 

термінологічно-понятійна система, науково-методичні засади вивчення. 

Тема 1. Вихідні положення й поняття, дефініції геодинамічних процесів. Загальні 

науково-методичні засади оцінки і вивчення геодинамічних процесів, їхнього вплину на 

навколишнє середовище. Поняття рівноваги стану природного середовища та її 

відсутність. Людина – динамічні процеси – навколишнє середовище. 

Тема 2. Закономірності поширення геодинамічних процесів на Землі. Зональні і 

азональні геодинамічні процеси. Геодинамічні процеси і клімат. Річний режим процесів, 

процеси періодичні та епізодичні. Класифікація геодинамічних процесів: засади й 

проблеми. Екстремальні явища і процеси, наслідки їхніх проявів у природному 

середовищі.  

 

Змістовний модуль 2. Ендогенні геодинамічні процеси як визначальні у 

розвитку і формуванні навколишнього середовища у минулому та сучасному Землі. 

Геоморфологічні наслідки прояву ендогенних процесів, їхній вплив на навколишнє 

середовище 
Тема 3. Головні джерела енергії  виникнення і розвитку ендогенних процесів. 

Ендогенні процеси як визначальний чинник формування рельєфу Землі. 

Тема 4. Аналіз просторового прояву та розвитку ендогенних процесів на Землі. 

Загрози, небезпеки та переваги їхнього виникнення й розвитку. Записи прояву 

катастрофічних ендогенних процесів у навколишньому середовищі, їх ідентифікація. 

Тема 5. Класифікація ендогенних процесів. Поняття про діастрофізм. Вертикальні та 

горизонтальні рухи земної кори, їх роль у формуванні рельєфу Землі. Глибинні розломи та 

коливні рухи. Новітні рухи й головні методи їх вивчення.  

Тема 6. Сучасний і давній магматизм, його вплив на довкілля. Вулканічні процеси і 

поствулканічні явища. Наземний, підводний, підльодовиковий вулканізм. Типи 

вулканічних вивержень і їхній характер. Географічне поширення вулканів і специфіка їх 

активності. Вплив діяльності вулканів на стан природного середовища.  

Тема 7.  Землетруси та їхній вплив на динамічний стан природних систем. Причини 

виникнення та географічне поширення землетрусів. Головні типи, інтенсивність та 

наслідки землетрусів. Методи їх дослідження і прогнозування.  

 

Змістовний модуль 3. Екзогенні морфодинамічні процеси, механізми їх 

розвитку та особливості їхнього впливу на різні компоненти навколишнього 

середовища. 



 

Тема 8. Процеси вивітрювання, їх класифікація. Механізми та особливості розвитку 

різних видів процесів вивітрювання. Домінантні види та інтенсивність розвитку процесів 

звітрювання у різних природних зонах. Кора вивітрювання: потужність, інтенсивність 

утворення, фізико-хімічні властивості, її вплив на інші компоненти навколишнього 

середовища  

Тема 9. Поняття про схили і схилові процеси. Класифікація схилових процесів, 

аналіз їхніх головних типів. Причини, механізми виникнення різних типів схилових 

процесів та небезпеки їхнього прояву для довкілля. Ідентифікація можливості виникнення 

та наслідків прояву схилових процесів. Прогнозування розвитку небезпечних схилових 

процесів. Катастрофічні схилові процеси: причини, ризики і небезпеки. Інтенсивність, 

спектр, особливості вираження схилових процесів у різних природних зонах. 

Тема 10-11. Флювіальні процеси і форми як складні самоорганізуючі природні 

системи. Суть флювіальних процесів та їхня класифікація. Просторово-часова динаміка 

флювіальних процесів та її відображення у довкіллі. Генетична низка форм флювіального 

рельєфу: причини та механізми розвитку. Головні форми річкової долини. Русла і руслові 

процеси. Динаміка прояву формування та деформації русел. Катастрофічні флювіальні 

процеси: причини виникнення, механізми розвитку, наслідки. Особливості розвитку 

флювіальних процесів у різних природних зонах. 

Тема 12. Гляціальні і нівальні процеси: особливості виникнення, розвитку і 

функціонування. Гляціальні процеси сучасного і минулого, їхній вплив на навколишнє 

середовище. Процеси, зумовлені рухом льодовиків, аналіз особливостей та механізмів їх 

розвитку. Типи льодовиків, їх сучасне поширення. Особливості прояву гляціальних 

процесів у горах та на рівнинах. Відображення діяльності давніх гляціальних процесів на 

сучасній поверхні Землі.  

Тема 13. Кріогенні зони і кріогенні процеси, їх сучасне поширення на Землі. 

Особливості поширення, механізми формування, класифікація кріогенних процесів. 

Сучасні та давні кріогенні процеси, їх вираження у рельєфі та ландшафті. Кріогенні 

форми як наслідки проявів розвитку кріогенних процесів. Палеокріогенні структури, їхнє 

відображення на сучасній земній поверхні. Вплив діяльності людини на розвиток, 

інтенсивність кріогенних процесів у сучасних перигляціальних зонах. 

Тема 14. Еолові процеси. Поширення еолових процесів на Землі, їх рельєфо- та 

ландшафоутворююча ролі. Аналіз природних умов формування і розвитку еолових 

процесів. Вітропіщані потоки: чинники, закономірності формування, наслідки діяльності. 

Процеси еоловного транспорту, ерозії і акумуляції матеріалу, закон їхньої єдності. Різні 

типи еолових форм та відкладів як наслідки діяльності еолових процесів. 

Палеореконструкції природних умов на підставі вивчення давніх еолових форм. 

Відображення давніх еолових процесів у сучасних ландшафтах Європи й України. 

Тема 15. Карстові процеси та їх суть. Чинники й умови розвитку карстових 

процесів. Типи карсту, його особливості у різних природних зонах. Поширення карстових 

процесів на Землі, зональність та азональність їхнього прояву. Псевдокарстові процеси і 

процеси змішаного генезису. Людина як чинник інтенсифікації розвитку карстових 

процесів у різних регіонах Землі.     

Тема 16. Берегові процеси: аналіз механізмів і чинників їх формування. Процеси 

акумуляції, ерозії й транспортування у гирлах річок, дельтах та естуаріях. Значення 

берегових процесів для формування екологічного стану берегових зон. 

 
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 

Змістовий модуль 1. Динамічні процеси і навколишнє середовище: термінологічно-

понятійна система, науково-методичні засади вивчення. 

Тема 1. Вихідні 

положення й поняття, 

дефініції геодинамічних 

процесів. Загальні 

науково-методичні 

засади оцінки і вивчення 

геодинамічних процесів, 

їхнього вплину на 

навколишнє 

середовище. 

 

8 

 

2 

 

2 

   

4 

      

Тема 2. Закономірності 

поширення 

геодинамічних процесів 

на Землі. Зональні і 

азональні геодинамічні 

процеси. 

8 2 2   4       

Змістовний модуль 2. Ендогенні геодинамічні процеси як визначальні у розвитку і 

формуванні навколишнього середовища у минулому та сучасному Землі. 

Геоморфологічні наслідки прояву ендогенних процесів, їхній вплив на навколишнє 

середовище 

Тема 3. Головні джерела 

енергії  виникнення і 

розвитку ендогенних 

процесів. Ендогенні 

процеси як 

визначальний чинник 

формування рельєфу 

Землі. 

 

8 

 

 

2 

 

2 

   

4 

      

Тема 4. Аналіз 

просторового прояву та 

розвитку ендогенних 

процесів на Землі. 

Загрози, небезпеки та 

переваги їхнього 

виникнення й розвитку. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

  

 

 

 

   

Тема 5. Класифікація 

ендогенних процесів. 

Поняття про 

діастрофізм. 

Вертикальні та 

горизонтальні рухи 

земної кори, їх роль у 

формуванні рельєфу 

Землі. 

 

10 

 

2 

  

2 

   

6 

      

Тема 6. Сучасний і 

давній магматизм, його 

вплив на довкілля. 

Вулканічні процеси і 

поствулканічні явища. 

Вплив діяльності 

вулканів на стан 

природного середовища. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

      

Тема 7.  Землетруси та 

їхній вплив на 

динамічний стан 

природних систем. 

10 2

  

 

2   6       

Змістовний модуль 3. Екзогенні морфодинамічні процеси, механізми їх розвитку та 

особливості їхнього впливу на різні компоненти навколишнього середовища. 

Тема 8. Процеси 8 2 2   4       



вивітрювання, їх 

класифікація. Механізми 

та особливості розвитку 

різних видів процесів 

вивітрювання. 

Домінантні види та 

інтенсивність розвитку 

процесів звітрювання у 

різних природних зонах. 

Тема 9. Поняття про 

схили і схилові процеси. 

Класифікація схилових 

процесів, аналіз їхніх 

головних типів. 

Причини, механізми 

виникнення різних типів 

схилових процесів та 

небезпеки їхнього 

прояву для довкілля. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

  

 

    

Тема 10-11. Флювіальні 

процеси і форми як 

складні самоорганізуючі 

природні системи. Суть 

флювіальних процесів та 

їхня класифікація. 

Просторово-часова 

динаміка флювіальних 

процесів та її 

відображення у довкіллі.     

 

10 

 

4 

 

2 

   

4 

  

 

    

Тема 12. Гляціальні і 

нівальні процеси: 

особливості виникнення, 

розвитку і 

функціонування. 

Гляціальні процеси 

сучасного і минулого, 

їхній вплив на 

навколишнє 

середовище. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

  

 

    

Тема 13. Кріогенні зони 

і кріогенні процеси, їх 

сучасне поширення на 

Землі. Особливості 

поширення, механізми 

формування, 

класифікація кріогенних 

процесів. Сучасні та 

давні кріогенні процеси, 

їх вираження у рельєфі 

та ландшафті. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

      

Тема 14. Еолові процеси. 

Поширення еолових 

процесів на Землі, їх 

рельєфо- та 

ландшафоутворююча 

ролі. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

      

Тема 15. Карстові 

процеси та їх суть. 

Чинники й умови 

розвитку карстових 

процесів. Типи карсту, 

його особливості у 

різних природних зонах. 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

      



Тема 16. Берегові 

процеси: аналіз 

механізмів і чинників їх 

формування. Значення 

берегових процесів для 

формування 

екологічного стану 

берегових зон. 

 

8 

 

2 

 

2 

   

6 

      

Усього годин 

 

150 

 

32 

 

32 

   

86 

      

 

 

5. Теми практичних  занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Аналіз головних дефініцій і термінів щодо геодинамічних 

процесів. Укладання короткого словника геодинамічних термінів 

іноземними мовами (російською, англійською, польською). 

2 

2 Аналіз зональності і азональності геодинамічних процесів.  2 

3 Екстремальні геодинамічні процеси, наслідки їх проявів у 

природному середовищі. 

2 

4 Ендогенні геодинамічні процеси: аналіз просторового прояву на 

Землі.   

2 

5 Оцінка вертикальних і горизонтальних рухів земної кори. 2 

6 Землетруси. Оцінювання загроз. 2 

7 Визначення морфології і типів схилів.  2 

 Гравітаційні процеси. Екстремальні зсуви: визначення причин 

розвитку 

4 

8 Ерозійні процеси. Оцінка розвитку яркової ерозії. 2 

9 Головні морфодинамічні типи русла. Аналіз їх динаміки 4 

10 Види дельт. Їх поширення на Землі. 2 

11 Аналіз сучасного гляціального рельєфу.  2 

12 Екстремальні кріогенні процеси: приклади сучасного розвитку 2 

13 Зональність і азональність розвитку карсту на Землі 2 

14 Аналіз поширення різних типів берегів на Землі 4 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Енергетичний баланс Землі. Процеси і цикли кругообігу матерії 

на Землі. Особливості рельєфу континентів і дна океанів.  

Динамічна рівновага рельєфу Землі. 

4 

2 Зміни природного середовища: минуле, сьогодення, майбутнє.  

Поняття рівноваги стану природного середовища та її відсутність. 

Людина – геодинамічні процеси – навколишнє середовище. 

Екстремальні геодинамічні процеси, наслідки їхніх проявів у 

природному середовищі. 

4 

 

3 Енергія Землі. Геотермічна енергія. Геотермічний ступінь, його  

розподіл на земній поверхні. Геомагнетизм.  

4 

 

4 Будови материкової та океанічної земної кори. Океанічні і 

континентальні рифти: причини і механізми розвитку. Тектоніка 

6 



плит. Закономірності поширення епіцентрів землетрусів на Землі.   

5 Різні типи тектонічних рухів. Механізми формування гір. Поняття 

про колізію. Новітні рухи, їх прояви на території України. 

6 

6 Поняття про магматизм порід земної кори. Вулканічні процеси і 

морфолітогенез. Практичне значення вивчення та прогнозування 

активізації вулканів. Найбільші виверження вулканів, їхні 

наслідки для навколишнього середовища. 

6 

7 Катастрофічні землетруси землі. Землетруси і рельєфоутворення.  

Найбільші землетруси, наслідки їхнього прояву. 

6 

8 Фізичне і хімічне вивітрювання. Наслідки вивітрювання. Кора 

вивітрювання і її типи. Залежність вивітрювання від клімату та 

породоутворюючих порід. Особливості прояву та інтенсивність 

вивітрювання у різних кліматичних зонах. 

4 

9 Проаналізувати спектр і механізми прояву домінантних схилових 

процесів у різних ландшафтно-кліматичних зонах. Оцінка і 

прогноз розвитку силових процесів. 

6 

10-

11 

Умови і фактори формування та наслідки прояву площинної 

ерозії. 

Ерозійні та акумулятивні форми рельєфу, створені тимчасовими 

водотоками. Типи річкових русел, умови і фактори їхнього 

формування. 

Механізми утворення та динаміка головних морфодинамічних  

типів русел. Формування поздовжнього профілю річкових долин. 

Тераси: основні типи, умови, фактори і механізми формування. 

Тенденції і циклічність у розвитку річкових долин.  

Морфодинамічна зональність річкових долин. Вплив 

господарської діяльності на стан, функціонування і динаміку 

річкових систем. 

4 

12 Умови виникнення і закономірності поширення льодовиків на 

Землі. 

Основні типи льодовиків: механізми формування та особливості 

динаміки. Льодовикова екзарація та її геоморфологічні наслідки. 

Форми земної поверхні та відклади, створені акумулятивною 

діяльністю льодовика. Водно-льодовикові відклади та форми. 

Сучасні льодовики, їхня роль у формуванні клімату, рельєфу та 

ландшафтів Землі. 

6 

13 Тепловий баланс Землі й умови формування багаторічної 

мерзлоти.  

Поняття кріолітозони та її поширення на Землі. Екологічні 

проблеми, зумовлені господарською діяльністю у межах 

поширення багаторічної мерзлоти.   

6 

14 Типи пустель та особливості формування і прояву у них еолових 

процесів. Еолові процеси і специфіка їх прояву у позапустельних  

областях. Механізми розвитку еолового рельєфу. Давній еоловий 

морфогенез та його морфологічне вираження на сучасній земній 

поверхні. Вплив антропогенного фактора на формування еолового 

рельєфу сучасних пустель та берегових зон. Проблеми 

опустелення різних регіонів Землі. 

6 

 15 Морфоскульптура карстового процесу. Закономірності перебігу 

карстових процесів. Умови і фактори розвитку поверхневого та 

підземного карсту. Зонально-кліматичні типи карсту. Практичне 

значення вивчення карстових процесів. Псевдокарстові процеси і 

6 



форми. Поняття про суфозію, умови, фактори розвитку. 

Механізми формування суфозійних форм. Карст і суфозія, їхній 

вплив на господарську діяльність. 

 

16 Поняття про берегову зону та специфіку прояву 

геоморфологічних процесів у її межах. Механізми хвильової 

діяльності. Види течій у береговій зоні. Переміщення та баланс 

наносів у береговій зоні. 

Абразійні та акумулятивні процеси: умови та фактори розвитку. 

Типи берегів: механізми формування та домінантні 

геоморфологічні процеси. Морські тераси. Берегові процеси   

водосховищ і озер. Діяльність людини у межах берегових зон. 

Екологічні катастрофи у межах узбереж. 

6 

 Разом 86 

 

8. Методи контролю 

 

Перевірка виконання завдань практичних робіт. Оцінювання виступів із завданнями-

презентаціями на практичних заняттях. Оцінювання завдань з інтерпретації 

геодинамічних процесів та особливостей їх розвитку на підставі світлин і коротких (3-7 

хв.) фільмів. Оцінювання виступів на заняттях у формі наукових дискусій. Залік у формі 

тестових завдань, письмових і усних питань. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Т.1-Т.2 Т.2-Т.7 Т.8-Т.16  

50 

 

100 10 20 20 

Т1.1, Т1.2 ... Т4.7 – теми  
 

10. Методичне забезпечення. 

 

1. Навчальні посібники та підручники наявні у бібліотеці географічного факультету.  

2. Лекції-презентації, розроблені до кожної теми. 

3. Слайди, світлини, короткі фільми та фрагменти фільмів у яких відображено 

механізми чи наслідки розвитку геодинамічних процесів. 

4. Тести для модулів. 

 

11. Рекомендована література. 

1. Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник / І. М. Сіренко. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 263с. 

2. Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) / В. Мізерський; пер. з польськ.: 

Р. Смішко. – Вид.2-ге, випр. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 354 с.  

3. Динамическая геоморфология : Учеб. пособие. / Под ред. Г. С. Ананьева, 

Ю. Г. Симонова, А. И. Спиридонова. – М.: Изд-во МГУ. 1992. – 448 с.   

4. Mizerski W. Geologia dynamiczna / W. Mizerski. – Warszawa: PAN. – 2012. – 368 s.  

5. Migoń P. Geomorfologia / P. Migoń. – Warszawa: PAN. – 2006. – 460s.   

6. Mycielska-Dowgiałło E. Geomorfologia dynamiczna i stosowana / E. Mycielska-Dowgiałło, 

M. Korotaj-Kokoszczyńska, E. Smolska, J. Rutkowski. – Warszawa: WGSR UW, 2001. – 211s.  



7. Funkcjowanie geosystemów zlewni rzecznych. Procesy ekstremalne w środowisku 

geograficznym / Praca zbiorowa [pod red. A. Kostrzewskiego i J. Szpikowskiego]. – Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe, 2007. – 364 s. 

8. Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych – formy rzeźby i osady / [Pod. red.: 

Ewy Smolskiej i Dordty Giriat]. – Warszawa, 2007. – 463 s. 

9. Zlewnia. Właściwości i procesy / [Pod red. Joanny Pociask-Karteczki]. – Kraków, 2003. – 

287 s. 
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