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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Флювіальний морфогенез ” складена                     

відповідно до освітньої програми підготовки ___магістра                                             _   

                                                                     (назва освітньо-кваліфікаційного/освітнього  рівня) 

 спеціальності “Геоморфологія і палеогеографія”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості будови, формування й сучас-

ного розвитку типових форм флювіального рельєфу Землі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: студенти освоюють цю вибіркову дисципліну після ознайом-

лення з усіма основними геоморфологічними та палеогеографічними дисциплінами. 

Навчальний курс найтісніше пов'язаний з курсами “Екзогенні геоморфологічні процеси”, 

“Динамічна геоморфологія” та “Ерозіознавство”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

1. Флювіальна геоморфологія як наукова дисципліна  

2. Флювіальний морфогенез. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Флювіальний морфогенез” є ознайомити 

студентів-геоморфологів і палеогеографів з теоретичними й методичними засадами флювіальної 

геоморфології, поглибити та конкретизувати їх уявлення про особливості будови, формування й 

сучасного розвитку типових форм флювіального рельєфу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Флювіальний морфогенез” є:  

1) розкрити предмет і об’єкт флювіальної геоморфології, її зв’язки з іншими науковими 

дисциплінами; розглянути прикладні аспекти вивчення флювіальних форм і процесів; 

2) висвітлити теоретичні основи флювіальної геоморфології, історію її зародження й 

розвитку; розглянути закони та закономірності розвитку флювіальних процесів і методи 

вивчення динаміки флювіальних (руслових) форм; 

3) розглянути основні чинники  руслового процесу, умови та механізми його розвитку; 

4) розглянути діяльність тимчасових водотоків і створені ними форми рельєфу; 

5) виділити та схарактеризувати типи русел і заплав гірських, напівгірських і рівнинних рік; 

6) розкрити особливості будови та формування типових форм алювіального рельєфу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати:  

1) що являє собою флювіальна геоморфологія як наукова дисципліна, які її наукові основи;  

2) основні чинники  руслового процесу й умови його розвитку;  

3) механізми руслової ерозії та транспортування наносів;  

4) види руслових деформацій;  

5) як визначають стійкість русла (підходи та методи визначення);  

6) типові форми флювіального рельєфу – основні риси їх зовнішньої та внутрішньої будови, 

особливості формування й сучасного розвитку;  

7) типізації русел і заплав гірських, напівгірських і рівнинних рік; 8) візуальні ознаки різних 

типів русел і заплав, особливості їхнього розповсюдження у Карпатському регіоні України; 

вміти: 

визначити та схарактеризувати – за топографічними картами великих масштабів, аерофото- 

та космознімками – типові форми флювіального рельєфу, передовсім – різні типи русел і 

заплав. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 48 аудиторних годин і 4,5 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Вступ до флювіальної геоморфології (ФГ). Предмет і об’єкт ФГ. Типи водних 

потоків та ланки гідрографічної мережі. Основний та допоміжний об’єкти ФГ. Структура 

сучасної ФГ та її зв’язки з іншими науковими дисциплінами. Історія становлення й розвитку 

ФГ: розвиток вчення про русла рік і руслові процеси; історія вивчення річкових заплав. 

Прикладні аспекти вивчення флювіальних (річкових) форм і процесів: 1) регулювання річкових 

русел; 2) оцінювання та прогноз руслових деформацій; збереження й збільшення стійкості 

русла; управління морфологією та динамікою русла; 3) оцінка й поліпшення екологічного стану 

ерозійно-руслових систем; денатуралізація річкових русел; 4) пошук родовищ розсипних корис-

них копалин; 5) дослідження річкових заплав і дельт рік для їх раціонального використання; 6) 

врахування особливостей будови та формування заплав при польовому дослідженні та картогра-

фуванні ґрунтів. 

Тема 2. Наукові основи ФГ. Основні поняття ФГ. Поняття про ерозійно-акумулятивний 

процес. Способи визначення інтенсивності ерозійно-акумулятивного процесу. Русловий процес 

як основа флювіального рельєфотворення; сутність і зміст руслового процесу. Деякі законо-мір-

ності процесу взаємодії руслового потоку та русла ріки. Основні тенденції і динамічні фази 

розвитку флювіальних форм (процесів). Закони та закономірності розвитку флювіальних проце-

сів: закон взаємозв’язку ерозійно-акумулятивних процесів між усіма ланками гідрографічної ме-

режі (водних потоків); закон єдності ерозійно-акумулятивного процесу; закон взаємозумовлено-

сті (взаємодії) потоку та русла; закон автоматичного вирівнювання (саморегулювання) транс-

портуючої здатності руслового потоку; закон факторної відносності; закон нелінійності зв’язків 

між кількісними змінами чинників флювіальних процесів та інтенсивністю їхнього прояву. 

Змістовий модуль 2. 

 Тема 3. Діяльність тимчасових водотоків та створені ними форми рельєфу. Генетич-

ний (еволюційний) ряд форм флювіального рельєфу. Сучасні погляди на еволюцію ярково-бал-

кових форм. Типізація балок і ярів. Умови розвитку та особливості поширення ярів і яркоподіб-

них форм. Зональні та регіональні види ярково-балкових форм. Походження й вік яркоподібних 

балок і ярів у лісовій, лісостеповій і степовій зонах Європи. Механізми і стадії розвитку ярів; 

формування поздовжнього профілю яру. Швидкість і динаміка росту ярів; тривалість циклу 

розвитку яру. Особливості будови та формування балкових терас. Форми, створені тимчасовими 

водотоками в горах. Особливості гірських ярів. Розвиток ярково-балкових форм помірних 

широт у зв’язку зі змінами кліматичних умов у пізньому плейстоцені–голоцені. Розвиток ярко-

во-балкових форм помірних широт у пізньому голоцені. 

Тема 4. Чинники руслового процесу, умови, механізми й темпи його розвитку. Чин-

ники руслового процесу й умови його розвитку; руслоформуючі витрати. Механізми руслової 

ерозії. Транспортування наносів: типізація річкових наносів за способом їхнього транспортуван-

ня; руслоформуючі наноси. Формування річкової відмостки. Деформації русла: види руслових 

деформацій; стійкість/рухливість русла: підходи до визначення стійкості русла; візуальні ознаки 

стійкості/мобільності русла; інтенсивність зміни рельєфу русла; ерозійний показник стійкості; 

стійкість русел рік західного регіону України. Методи вивчення динаміки річкових русел: гідро-

динамічний метод; морфологічний метод.  

Тема 5. Русла рік, умови й особливості їхнього формування. Основні типи рік і їх 

русел. Гірські, напівгірські і рівнинні ріки. Широкозаплавні, адаптовані та врізані русла. Русла 

крупно- та дрібноалювіальні. Звивисті, розгалужені та відносно прямолінійні нерозгалужені 

русла. Русла гірських рік: типізація русел гірських рік; типізація русел рік Українських Карпат. 

Форми переміщення наносів гірськими потоками. Русла напівгірських і рівнинних рік: 

меандрові, стагновані, осередкові (проточні), блукаючі та анастомозовані русла; русла, що пері-

одично розширюються; типізація русел МДУ; типізація русел і руслових процесів рівнинних і 

напівгірських рік ДГІ. Стрічково-грядовий і побочневий типи русел (руслових процесів). Русла і 

руслові процеси меандрових рік: обмежене, вільне та незавершене меандрування. Розтічні 
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русла: руслова і заплавна багаторукавність; типи річкових островів. Масштаби, причини, тен-

денції й наслідки сучасних переформувань русел рік Карпатського регіону України. 

Тема 6. Палеогеографічний аспект розвитку русел рік і руслових процесів. Причини 

переформування русел рівнинних і напівгірських рік і актуальність їхнього вивчення. Методи 

палеоруслового аналізу. Перебудова русел і поздовжніх профілів рівнинних рік Європи напри-

кінці пізнього плейстоцену. Фінальноплейстоценові меандри та тераси. Основні тенденції роз-

витку руслових процесів і зміни русел рівнинних рік протягом голоцену. 

Тема 7. Поздовжній профіль ріки. Основні поняття. Типи поздовжніх профілів. Факто-

ри, що впливають на форму поздовжнього профілю рік. Причини трансформації поздовжніх 

профілів рік. Перетворення поздовжніх профілів під впливом антропогенного чинника. 

Тема 8. Заплави рівнинних і напівгірських рік. Гідрологічний режим заплав і загальні 

особливості їх формування. Типи річкових заплав і їх зв’язок з типами руслового процесу. 

Формування і будова заплав меандрових рік: загальний вигляд поверхні заплав вільно і незавер-

шено меандруючих рік, особливості їх будови та формування. Особливості заплав розтічних і 

анастомозованих рік. Острівні та проточно-острівні заплави. Розповсюдження основних типів 

заплав у Карпатському регіоні України. Формування фацій накладеного алювію – еволюційний 

етап розвитку заплав рівнинних рік. Рельєф заплав як індикатор змін умов розвитку й типів 

руслових процесів. Основні етапи формування заплав рівнинних рік помірного кліматичного 

поясу Євразії. 

Тема 9. Самоорганізація та саморозвиток основних складових флювіального 

рельєфу. Процеси самоорганізації та саморегулювання у формуванні елементарних ерозійних 

форм, русел рік, річкових долин і басейнів. Днище річкових долин (ДРД) як система. Основні 

елементи ДРД. Основні функції ДРД і їх елементів. Внутрішня структура та зовнішні умови 

формування ДРД. Самоорганізація ДРД. Самоорганізація річкових басейнів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 

 

          5.   Засоби діагностики успішності навчання – контрольні роботи, реферати та виступи 
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