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ВСТУП 

 
Зростання рівня урбанізації у світі стимулювало розвиток низки 

галузей, що вивчають міста. На стикові антропогенної, інженерної, 
екологічної геоморфології та урбаністики виникла геоморфологія міських 

територій – напрям прикладної геоморфології, який систематизує знання 
про рельєф міських територій, його будову, зовнішні ознаки, властивості, 
походження і закономірності розвитку, про взаємозв’язок і 
взаємозалежність контактних середовищ, розділених земною поверхнею з 
властивим їй рельєфом. Мета таких досліджень – розробка прийомів 
оцінки рельєфу міських територій, прогнозу його розвитку, рекомендацій з 
раціонального природокористування з врахуванням екологічних вимог, 
розроблення методів управління розвитком рельєфу міських територій. 

У широкому розумінні місто передбачає поєднання природних 
факторів, матеріальних об’єктів, створених людиною, і самих людей.  

Як геоморфологічна система місто має іншу структуру, а саме  
складається з природної, природно-техногенної (природно-антропогенної 
за визначеннями інших авторів) та техногенної (антропогенної) підсистем. 
Елементами системи слугують природні форми рельєфу в природній 
підсистемі; частково порушені, істотно змінені, новоутворені форми 
рельєфу в природно-техногенній підсистемі; штучний рельєф, інженерні 
споруди (рельєфоїди) у техногенній підсистемі. 

Геоморфологія міст – дуже динамічний і перспективний напрям 
сучасної науки, тому з 2004/2005 навчального року на кафедрі 
геоморфології і палеогеографії запроваджено спецкурс “Геоморфологія 
міст”. Його мета – навчити студентів бачити місто як антропогенну 
геоморфологічну систему, пов’язану з іншими компонентами довкілля та 
соціосферою; систематизувати знання про рельєф урбанізованих 
територій, ознайомитися з методами його оцінки і прогнозу подальшого 
розвитку міських геоморфосистем. 

 
 

 



Програма лекційних занять 

 
Вступ (1 год)  
Мета, завдання і структура курсу.  
 

Місто як складна соціо-природна система і цивілізаційний 

феномен (1 год) . 
Походження місто; вимоги до населеного пункту – міста; структура 

міста як соціо-природної системи; історичні передумови виникнення та 
розвитку міст.  

 

Геолого-геоморфологічні передумови розвитку міст (2 год)  
Спектр природних чинників, які найбільше впливають на розвиток 

міст; закономірності розташування міст помірного поясу у флювіальних 
системах; вплив тектонічних розломів, вулканічної діяльності і 
сейсмічності на виникнення й функціонування міст.  

 

Геоморфологія міст як наука (2 год) . 
Об’єкт і предмет геоморфології міст; історія розвитку галузі; 

теоретичні засади і методи урбогеоморфологічних досліджень.  
 

Зміни рельєфу міст різних історичних епох (4 год) . 
Типові способи освоєння території та антропогенні форми рельєфу у 

містах Стародавнього світу (Шумеру та його наступників, Давнього 
Єгипту, Античної Греції і Риму, Індії, Китаю); у містах доколумбової 
Америки; у середньовічних містах; у нових і новітніх містах.   

 

Містобудування і геоморфологія (4 год) . 
Рельєфна ситуація та планувальна структура міст; вимоги до рельєфу 

міст за ДБН;  будівництво у складних геоморфологічних умовах; 
інженерно-геоморфологічні процеси на урбанізованих територіях; 
екологічні вимоги до міського середовища; структура геоморфологічних 
досліджень міст у відповідності до урбоекологічних вимог та вимог 
загального моніторингу.  

 

Міста і вода (4 год). 
Перетворення узбереж, долин рік і ярково-балкової мережі у містах; 

наслідки коливання рівня Світового Океану для міст; осідання поверхні у 
районах посиленої експлуатації підземних вод. 



Практичні роботи 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 

Історичний аналіз в урбогеоморфологічних дослідженнях 

 

 Вивчення рельєфу, створеного чи перетвореного людиною, 
неминуче вимагає залучення історичної й археологічної інформації. Саме у 
цих джерелах містяться дані про точний час заснування населених пунктів, 
їхніх забудов, руйнувань і перебудов. Опираючись на історичні факти, 
можна визначити час, коли та чи інша територія почала інтенсивно 
освоюватися, яким було антропогенне навантаження на рельєф у різні 
епохи і навіть спектр антропогенних форм рельєфу.  
 

Мета роботи – з’ясувати особливості урбанізації в різних 
геоморфологічних регіонах України. 
 Матеріали: топографічна карта адміністративної області (масштаб 
1:200 000 і більше), карта геоморфологічного районування України, 
довідник “Міста України”. 
 Хід роботи: 
1. З’ясувати розташування міст обраної області у геоморфологічних 

регіонах. 
2. Заповнити таблицю, використовуючи схему геоморфологічного 

районування України та статистичні дані по областях: 
 

Виникнення та розташування міст … області 
 

Час виник- 
нення 

Гео- 
морфо- 
логічний 
район 

До н.е. І-ІХ ст.  Х ст. … Перша 
половина 

ХХ ст. 

Друга 
половина ХХ 

ст. 

       
 

3. Проаналізувати графічний матеріал та зробити його геоморфологічну 
інтерпретацію, зокрема, визначити, коли почалося урбаністичне 
освоєння тих чи інших геоморфологічних регіонів, які з них зараз 
зазнають найбільшого убаністичного навантаження тощо. 



ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 
Вплив геолого-геоморфологічних чинників на розташування та 

розвиток міст України  

 
Серед міст світу з населенням більше 100000 жителів 2/3 

розташовуються на рівнинах і низовинах, лише 5% розташовані на висотах 
більше 2000 м. Рельєф має прямий та опосередкований уплив на 
розташування поселень. Відносний проявляється через дію на мікроклімат. 
Експозиція і крутість схилів, напрямок і висота пасем і хребтів щодо 
переважних вітрів впливають на місцеві кліматичні умови, а це в сврю 
чергу визначає вибір місця для міста і його подальший розвиток. 
Положення в долині ріки, глибина долини, наявність широких річкових 
терас, характер розчленування рельєфу та багато іншого надзвичайно 
важливі для міста. 

На людину впливає також комплекс невидимих факторів 
(гравітаційне, електромагнітне поля, динаміка земної кори загалом)\. 
Контрастні типи рельєфу припадають на зони розломів та 
морфоструктурних вузлів. Тектонічна активність тут сприяє концентрації і 
шкідливих, і вкрай корисних для життя людини елементів. Багато міст, у 
тім числі й великих розташовані саме в таких вузлах. Цьому сприяють 
насамперед злиття у вузлі декількох великих рік і живописний ландшафт. 
До негативних рис відносять підвищену тектонічну активність і 
сейсмічність, як наслідок – активізація  негативних для міста процесів 
(ерозія, карст, зсуви тощо).  

  
Мета роботи – виявити чи спростувати приуроченість міст до зон 

тектонічних порушень, залежність від абсолютних висот та морфометрії 
рельєфу.  

Матеріали: топографічна карта адміністративної області (масштаб 
1:200 000 і більше), тектонічна карта України 1:500 000, довідник «Міста 
України». 

Хід роботи: 
1. За тектонічною картою України з’ясувати взаємозв’язок розташування 
міст області з тектонічною будовою. Заповнити таблицю: 
 

Місто  Тектонічна структура 
(окремі блоки, 

складчастості тощо) 

Наявність розломів 
(зазначити їхній 

ранг) 

Навність вузлів 
розломів 

    
 
2. За топографічною картою області з’ясувати приуроченість міст до тих 
чи інших форм рельєфу та їхніх морфометричних особливостей. Заповнити 
таблицю: 
 



Місто  Максимальна 
висота в радіусі  
5 км від центру 

Мінімальна 
висота в радіусі  
5 км від центру 

Розташування в 
річковій 
системі * 

Інші умови 
розташування 

** 
     

  
* а) на одному березі ріки (зазначити, на якому); 
б) на двох берегах великої ріки (зазначити назви); 
в) при злитті кількох рік одного порядку (зазначити назви); 
г) при впадінні рік меншого порядку в ріку більшого порядку 
(зазначити назви); 
ґ) гирлове; 
д) схилове. 
 

** а) берег моря; 
б) берег лиману; 
в) берег озера, водосховища; 
г) вододіл; 
ґ) низовина без постійних водотоків. 
 

3. Відобразити отримані дані у вигляді діаграм та зробити їхню 
геоморфологічну інтерпретацію. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 
Природний та антропогенний рельєф конкретного міста України  

 

Міста в Україні існують давно, і ні для кого не секрет, яку велику роль 
вони відіграють у всіх аспектах життя держави. Справжній міський 
,,вибух“ наша країна пережила у ХХ ст., особливо у першій його половині. 
Так, з 1924 по 1941 роки включно статусу міста набуло 159 населених 
пунктів, тобто понад третину сучасної кількості міст. Антропогенна 
трансформація рельєфу міст має свою специфіку, тому що існує тісний 
зв’язок між нею та соціально-економічними умовами на різних часових 
відрізках.  

На сучасному етапі дуже важливим є питання кількісної оцінки 
антропогенного впливу на довкілля, особливо коли йде мова про такі 
змінені людиною території, як урбанізовані. У процесі розвитку будь-якого 
поселення чи не першим зазнає змін рельєф завдяки нівелюванню 
природних граней, підвищенню поверхні внаслідок нагромадження 
антропогенних відкладів і пониженню після видобування корисних 
копалин відкритим способом, зміні гідрографії, спорудженню будівель, 
дамб, дорожних насипів і виємок тощо. Оцінити такі та подібні зміни 
допомагають синтетичні показники, що узагальнюють кілька параметрів. 
Саме до таких показників належить коефіцієнт антропогенної 
трансформації рельєфу (АТР), який відображає ступінь зміни природного 



рельєфу внаслідок прямого чи опосередкованого впливу людської 
діяльності. 

Оцінка антропогенної трансформації рельєфу міст проводиться у 
часових і просторових аспектах та враховує історію освоєння території 
певного міста, особливості природного рельєфу, антропогенного рельєфу, 
у тому числі потужності і площі антропогенних рельєфотвірних відкладів, 
типи антропогенних і природно-антропогенних форм рельєфу, їхню 
взаємодію з природними формами й утворення містобудівельно-
геоморфологічних комплексів; антропогенні зміни морфометричних 
показників і морфодинаміки, на підставі чого підраховуються коефіцієнти 
площинної, вертикальної та загальної антропогенної трансформації 
рельєфу рельєфу міста; сприятливість і стійкість рельєфу для будівництва, 
рекреації тощо. 

На практичній роботі визначається коефіцієнт площинної 
антропогенної трансформації рельєфу (АТР), який показує відношення 
площ, зайнятих антропогенними і природно-антропогенними формами 
рельєфу (Sа), до загальної площі обраної ділянки (S): 

Кпл = Sа/S. 
До трансформованих ділянок відносяться забудовані, зі штучним 

покриттям, зайняті ставами, кар’єрами, насипами та іншими формами 
антропогенного походження. Якщо значення коефіцієнта 0–0,25, то 
площинна АТР невелика; 0,26–0,50 середня; більше 0,50 – значна. 

При виконанні роботи досліджувану територію або ділять на 
рівновеликі квадрати, або обирають кілька ключових ділянок (залежно від 
величини території), для яких підраховують значення коефіцієнтів. 

 
Мета роботи: дослідити морфологію і морфодинаміку природного 

рельєфу окремо взятого міста та їхнє антропогенне перетворення. . 
Матеріали: план міста, великомасштабна топографічна карта, 

історичні і статистичні довідники,  геоморфологічні карти. 
Хід роботи: 
1. Охарактеризувати рельєфотвірні чинники та природний рельєф 

території досліджуваного міста. 
2. Виокремити головні етапи освоєння території та пов’язані з ними 

перетворення природного рельєфу. 
3. Зробити класифікацію антропогенних форм рельєфу, 

рельєфотвірних відкладів і процесів. 
4. Оцінити антропогенну трансформацію рельєфу території. 
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