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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Геоморфологія ” складена                     

відповідно до освітньої програми підготовки ___бакалавра                                             _   

                                                                     (назва освітньо-кваліфікаційного/освітнього  рівня) 

 спеціальності 103 Науки про Землю. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є морфологія, генезис і вік рельєфу земної 

поверхні, закономірності його формування, а також рельєфотвірні процеси.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: студенти освоюють цю нормативну дисципліну після 

ознайомлення з курсами “Загальна геологія” та “Топографія з основами геодезії”. Навчальний 

курс тісно пов'язаний з курсами “Загальна геологія”, “Загальна гідрологія”, “Дистанційне 

зондування Землі”, “Картографія ґрунтів”.  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

1. Геоморфологія як наука. Сучасні геоморфологічні процеси. 

2. Генетичні типи рельєфу. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Геоморфологія” є набуття теоретичних і прак-

тичних знань, необхідних для розпізнавання й аналізу генетичних типів і форм рельєфу ендо-

генного та екзогенного походження, оволодіння методами їх дослідження. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Геоморфологія” є:  

1. Ознайомлення з основними концепціями формування рельєфу земної поверхні. 

Висвітлення ролі зарубіжних та українських вчених у розробці теоретико-методичних 

засад сучасної геоморфології. 

2. Вивчення основних розпізнавальних ознак найпоширеніших генетичних типів і форм 

рельєфу. 

3. Набуття навиків комплексного аналізу рельєфу певних ділянок суходолу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати:  

історію розвитку геоморфології, її галузеву структуру, морфологічні та генетичні класи-

фікації рельєфу, історію розвитку геоморфології, її галузеву структуру, морфологічні та 

генетичні класифікації рельєфу, чинники і процеси, які формують рельєф земної поверхні; 

основні форми рельєфу ендогенного походження; основні форми флювіального, 

ерозійного, карстового, льодовикового, воднольодовикового, еолового, кріогенного, 

берегового генезису та особливості їхнього формування. 

вміти: 

будувати морфометричні карти: горизонтального, вертикального розчленування, крутості 

схилів; давати морфографічну характеристику рельєфу; визначати генезис і вік рельєфу на 

основі геологічних та геоморфологічних карт; будувати геолого-геоморфологічний 

профіль та виконувати його аналіз.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 64 аудиторні години і 4 кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль № 1 

ГЕОМОРФОЛОГІЯ ЯК НАУКА. СУЧАСНІ ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ 

      Тема 1. Теоретичні засади геоморфології. 
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Історія розвитку геоморфології. Видатні зарубіжні та українські геоморфологи, які розробили 

основні концепції геоморфології: В. Девіс, В. Пенк; В. Докучаєв, Г. Величко, С. Рудницький, 

П.Тутковський, М. Дмитрієв, В. Боднарчук, П. Цись. 

           Тема 2. Структура геоморфології. Геоморфологічна класифікація. 

Галузева структура геоморфології. Геоморфологія загальна, регіональна, структурна, кліматич-

на, динамічна, інженерна, пошукова, екологічна; палеогеоморфологія. Нові галузі сучасної гео-

морфології. Морфологічна, генетична та морфолого-генетична класифікації рельєфу. Класифі-

кація за віком. 

Тема 3. Ендогенні процеси і рельєф. 

Лекція 1. Тектоногенний і структурно-денудаційний рельєф.  

Типи тектонічних рухів і створені ними форми рельєфу. Типізація тектогенного макро- і мезо-

рельєфу. Рельєф і геологічна структура. Поняття «морфоструктура». Властивості гірських порід 

і їх роль у рельєфоутворенні. Рельєфоутворювальна роль новітніх тектонічних рухів. Магматизм 

і рельєфоутворення. Землетруси як фактор ендогенного рельєфоутворення. 

Лекція 2. Вулканічний рельєф. 

Вулкани і їхні види. Поширення вулканів на Землі. Типи вивержень. Види вулканічної діяль-

ності. Типи вулканічних апаратів. Вулканічні породи. Акумулятивний і деструктивний рельєф 

вулканічних областей. Поствулканічні утворення й явища. 

  Тема 4. Екзогенні процеси і рельєф. 

Вплив клімату на рельєфотвірні процеси. Зональні, міжзональні й азональні геоморфологічні 

процеси. Поняття «клімото-морфологічна зона». Типи клімато-морфологічних зон. 

Тема 5. Звітрювання і рельєфоутворення. Денудація й акумуляція. 
Звітрювання як рельєфотвірний процес. Фізичне, хімічне та біологічне звітрювання. Їхній 

вплив на формування рельєфу. Кора звітрювання. Денудація й акумуляція, їх суть і значення у 

розвитку рельєфу. Поняття про пенеплени, педименти і педиплени. 

  

Змістовий модуль № 2 

ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ РЕЛЬЄФУ 

Тема 6. Флювіальний рельєф. 

Лекція 1. Руслові процеси і форми рельєфу. 

Деякі закономірності рельєфотвірної діяльності водотоків. Робота рік. Річкові долини. 

Русло, його елементи і форми. Типи річкових звивин. Заплава (формування, будова і рельєф, 

типи заплав). Річкові тераси. Морфологічні і генетичні типи річкових долин. Асиметрія долин. 

Річкові і долинні системи, басейни та вододіли. Перебудова річкової мережі. Гирла рік.  

Лекція 2. Ерозійні процеси і форми  рельєфу. Селі. 

Еволюційні ряди ерозійних форм. Лінійна та площинна ерозія. Тимчасові водотоки і ство-

рені ними форми рельєфу. Типи ерозійного і ерозійно-денудаційного рельєфу.  

Сельовий рельєф. Класифікації селів. 

        Тема 7. Гравітаційні процеси і рельєф схилів.  

Схили і схилові процеси, їхні класифікації. Гравітаційні схили. Схили блокового зміщення 

чохла пухкого матеріалу. Зсуви і їхні типи. Схили масового зміщення чохла пухкого матеріалу. 

Тема 8. Гляціальні форми рельєфу.  

Умови утворення і живлення льодовиків. Типи льодовиків. Робота льодовиків. Форми рельєфу 

гірських льодовиків. Рельєф областей плейстоценового материкового зледеніння. 

Тема 9. Карст і карстові форми рельєфу. 

Поняття «карст». Умови карстоутворення. Поверхневі форми рельєфу карстових областей. Ріки і 

долини карстових областей. Печери. Зонально-кліматичні типи карсту. Псевдокарстові процеси  

і форми рельєфу. 

Тема 10. Еолові форми рельєфу. Рельєф пустель. 

Форми дефляційного і коразійного генезису. Еолові акумулятивні утворення, їхні типи. Дену-

даційні форми рельєфу в пустелях. Аридно-денудаційний рельєф. 

Тема 11. Рельєф областей багаторічної мерзлоти. Антропогенний рельєф. 
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Поширення і будова багаторічномерзлих ґрунтів. Мерзлотні процеси, деформації і форми рель-

єфу. Посткріогенні утворення. 

Масштаби господарської діяльності людини та вплив її на рельєф. Зміни рельєфу, зумовлені 

господарською діяльністю людини. Типи антропогенного рельєфу. 

Тема 12. Берегові процеси і форми рельєфу. 

Поняття «берег». Поперечне і поздовжнє переміщення наносів, відповідні форми рельєфу. 

Абразія. Вирівнювання берегової лінії. Типи інгресивних берегів. Коралові береги і острови. 

Морські тераси. 

Тема 13. Рельєф дна Світового океану та областей переходу континент-океан. 

Рельєф ложа Світового океану. Геоморфологічна діяльність донних і постійних поверхневих 

течій. Серединно-океанські хребти. Типи перехідних областей. 

Тема 14. Методи геоморфологічних досліджень. Геоморфологічне картографування 

Польові і камеральні методи вивчення рельєфу. Суть і завдання геоморфологічного карто-

графування. Типи геоморфологічних карт, їх зміст. Способи складання морфометричних карт, 

загальних геоморфологічних карт, окремих категорій форм, геоморфологічної регіоналізації, 

морфодинамічних, палеогеоморфологічних, геоморфологічного прогнозу, прикладних. 

  

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень: навч. посібник – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. – 292 с. (33,95 друк. арк.) – ISBN 978-617-10-0440-5. 

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

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

3. Колтун О.В. Вступ до геоморфології: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. – 80 с. 

4. Рудько Г.І. Геологія з основами геоморфології: підручник для студентів екологічних і 

географічних спеціальностей / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – 

Чернівці: «Букрек», 2010. – 400 с. 

5. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. – К.: «Вища школа», 2005. – 495 с. 

 

Допоміжна 

1. Джеррард А.Дж. Почвы и формы рельефа: Пер. с англ. – Л.: “Недра”, 1984. – 208 с. 

2. Карпенко H.I. Рельєф морських берегів: навч. посібник [для вищих навч. закл.] /  Н.І. 

Карпенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с. 

3. Климчук А.Б. Кадастр пещер Украины: методические материалы и перечень / А.Б. 

Климчук, Г.Н. Амеличев и др. – Симферополь, 2008. – 75 с. 

4. Ковальчук М.С. Геологія і геоморфологія (геологічні процеси): навч. посібник. – К.: НАУ, 

2018. – 148 с. 

5. Костенко Н.П. Геоморфология. – М.: Изд-во Москов. ун-та, 1999. – 379 с. 

6. Кравчук Я.С. Геоморфологічне картографування: навч. посібник / Я.С. Кравчук. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 176 с. 

7. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В.Д. Ломтадзе. – 

Ленинград: Недра, 1977. – 479 с. 

8. Максимович Г.А. Основы карстоведения / Г.А. Максимович. – Т. 1. – Пермь: Кн. Изд-во, 

1963. – 444 с. 

9. Мащенко О.М. Геоморфологія. Ч.1. Рельєфоутворення: навч. посіб. для студ. спец. 

«Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – 53 с.  

10. Мащенко О.М. Геоморфологія. Ч.2. Зональні типи морфоскульптур суходолу: навч. посіб. 

для студ. спец. «Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2016. – 32 с. 

11. Ободовський О.Г. Руслові процеси: навч. посібник / О.Г. Ободовський. – Київ: РВЦ 

Київського ун-ту, 1998. – 134 с. 
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12. Основи геоморфології: навчальний посібник / уклад. О.І. Ситник, Д. О. Панкратенкова. – 

Умань: Видав.-поліграф. центр «Візаві», 2016.      – 166 с.  

13. Павловська Т.С. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): Навч. посібник. – Луцьк: 

ВНУ ім. Л. Українки, 2009. – 284 с. 

14. Рельєф України. Навчальний посібник / Б.О. Вахрущев, І.П. Ковальчук, О.О. Комлєв, Я.С. 

Кравчук, Е.Т. Палієнко, Г.І. Рудько, В.В. Стецюк; За загальною редакцією В.В. Стецюка. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с. 

15. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Москов. ун-та 

“Наука”, 2006. – 416 с. 

16. Світличний О.О. Основи ерозієзнавства: підручник / О.О. Світличний, С.Г. Чорний. – 

Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – 265 с. 

17. Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія / І.М. Сіренко. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 

2003. 

18. Смішко Р.М. Структурна геологія та геологічне картування: навч. посібник для студ. 

вищ. навч. закл. / Р.М. Смішко, В.Г. Пащенко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 

254 с. 

19. Чичагов В.П. Аридная геоморфология. Платформенные антропогенные равнины: 

монография / В.П. Чичагов. – Москва: Научный мир, 2010. – 514 с. 

20. Філоненко Ю.М. Геоморфологія: навчальний посібник для студентів природничо-

географічного факультету. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 213 с. 

21. Шостак А.В. Інженерна геологія: навч. посібник /  А.В. Шостак. – Інтернет-ресурс 

Київського університету. – geol.univ@kiev.ua. – 92 с. 

22. Якушко О.Ф. Основы геоморфологии / О.Ф. Якушко. – Минск, 1997. 

23. Charlton Ro. Fundamentals of fluvial geomorphology. – Routledge, New York. – 2008. – Р. 

234. ISBN 978-0-415-33454-9. 

24. Klimaszewski M. Geomorfologia. – Warszawa: PWN, 1985. 

25. Migon P. Geomorfologia. – Warshawa.: Wyd-wo Naukowe PWN, 2006. – 462 р.  

26. Huggett R.J. Fundamentals of Geomorphology. Third Edition. – New York: Routledge, 2011. – 

536 р. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

. 

 

          5.   Засоби діагностики успішності навчання – контрольні та лабораторні роботи, а 

також бліц-опитування на лекціях. 

 
 

 


