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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Флювіальний рельєф Землі” складена від-

повідно до освітньої програми підготовки _____________ бакалавра __________   
                                                                                                                 (назва освітнього рівня) 

спеціальності “014.07  Середня освіта (географія)”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є флювіальні процеси та форми Землі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Флювіальний рельєф Землі» тісно пов’язана з 

іншими дисциплінами, зокрема з курсами «Загальна геологія», «Геоморфологія», «Геомор-

фологія материків і океанів», «Еволюційна географія», «Геоморфологія України», «Рельєф 

морських берегів», «Флювіальний морфогенез», «Землелогія» та ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Флювіальний рельєф і процеси Землі: науково-методичні засади вивчення, критерії 

ідентифікації, умови та механізми утворення. 

2.  Значні флювіальні форми  Землі: умови і механізми утворення, практичне та наукове 

значення. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Флювіальний рельєф Землі” є набуття 

теоретичних і практичних знань для аналізу морфолого-генетичних різновидів (типів) і форм 

рельєфу Землі, що створені діяльністю поверхневих водних потоків, оволодіння основами 

методами їх дослідження. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Флювіальний рельєф Землі ” є: 

розкрити зміст понять “флювіальний рельєф” і “флювіальні процеси”, розглянути типові, 

специфічні й унікальні форми та комплекси форм флювіального генезису – їх зовнішній 

вигляд, умови й особливості формування; 

 детально розглянути умови та чинники розвиту ярів та яркоподібних утворень, висвіт-

лити географічні закономірності розвитку річкових (руслових) процесів; 

 розкрити особливості будови, формування та використання русел рік, річкових дельт і 

долин в різних морфоструктурних і ландшафтно-кліматичних умовах;   

показати роль палеорусел  як об’єктів-індикаторів палеогеографічних умов і процесів  та 

розкрити їхнє значення для вивчення змін клімату й  історії розвитку  Землі; 

ознайомити студентів із найцікавішими флювіальними формами Землі, зокрема 

об’єктами що зачислені до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, а також з відомими 

геотуристичними атракціями;  

розкрити здобутки сучасної флювіальної геоморфології, теоретичними та практичними 

проблемами, пов’язаними із вивченням та використання великих рік, їхніх заплав, дельт і 

долин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 1) як виглядають і як утворюються типові форми флювіального генезису; 2) ос-

новні закономірності розвитку флювіальних процесів; 3) які форми та особливості флювіаль-

ного рельєфу Землі можна вважати типовими, специфічними й унікальними; 4) як вивчають 

флювіальний рельєф Землі і які проблеми вирішують у процесі його вивчення; 5) де і як 

використовують інформацію та знання про давній і сучасний розвиток флювіальних форм і 

процесів; 6) найвідоміші флювіальні форми Землі, що зачислені списку об'єктів Світової 

спадщини ЮНЕСКО; 

вміти: 1) виокремити, визначити та схарактеризувати типові форми флювіального рель-

єфу Землі; 2)  ідентифікувати головні типи русел гірських та рівнинних річок; 3) самостійно 

створювати та представляти презентації, присвячені всебічній характеристиці великих 

рік/річкових систем і різномасштабних флювіальних форм (річкових русел, заплав, дельт, 

долин), що створені їх діяльністю. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин і 6 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1.  Флювіальний рельєф і процеси Землі: науково-методичні засади 

вивчення, критерії ідентифікації, умови та механізми утворення 

 

 Тема 1. Поняття про флювіальний рельєф і флювіальні процеси. Головні поняття та їх 

визначення. Типи водних потоків та ланки гідрографічної мережі. Поняття про ерозійно-акуму-

лятивний процес. Типізація флювіальних процесів і форм. Типи флювіального рельєфу. Основні 

форми флювіального рельєфу Землі, їх різновиди. Основні тенденції і динамічні фази розвитку 

флювіальних форм (процесів). Методи вивчення флювіального рельєфу Землі та його динаміки.  

     Тема 2. Річкові русла. Основні типи рік і їх русел. Гірські, напівгірські і рівнинні ріки. Широ-

козаплавні, адаптовані та врізані русла. Русла крупно- та дрібноалювіальні. Звивисті, розгалу-

жені та відносно прямолінійні нерозгалужені русла. Русло звивистої ріки, його елементи і 

форми. Типи руслових звивин. Рух води в руслі. Ерозійна й акумулятивна діяльність рік. Русла 

рік як транспортні артерії.  

 Скельні й алювіальні русла гірських рік. Русла напівгірських і рівнинних рік: меандрові, 

осередкові (розтічні), блукаючі та анастомозовані русла; русла, що періодично розширюються. 

Трансформація русел. Роль екстремальних явищ у формування річкових русел. Русла великих 

рік Землі. Регулювання й відновлення річкових русел. Деградація русел струмків і малих рік 

давно освоєних територій. 

 Тема 3. Заплави. Гідрологічний режим заплав і загальні особливості їхнього формування. 

Типи річкових заплав і їх зв’язок з типами руслового процесу. Формування і будова заплав 

меандрових рік: загальний вигляд поверхні заплав вільно і незавершено меандруючих рік, особ-

ливості їх будови та формування. Особливості заплав розтічних і анастомозованих рік. Острівні 

та проточно-острівні заплави. Заплави великих рік Землі та їхнє використання; заплави та 

історичні цивілізації. Ерозійна переробка сучасних заплав. Оцінка ймовірності затоплення 

заплави. 

 Тема 4. Дельти та алювіальні конуси великих рік. Гирла рік і їх дельти. Дельта та її складові. 

Дельти та естуарії. Типізація дельт. Морфологія і відклади дельт у різних природних умовах, 

їхнє використання. Еволюція дельт. Підводні дельти. Алювіальні конуси винесення гірських 

рік. Сучасні дельти великих рік Землі, їхнє майбутнє. 

 Тема 5. Рельєф Землі, створений невеликими русловими потоками. Тимчасові водотоки 

помірного кліматичного поясу і створені ними форми рельєфу. Балки та яри – типові форми 

височинних рівнин помірного кліматичного поясу. Типізація балок і ярів. Умови розвитку та 

особливості поширення ярів і яркоподібних форм. Швидкість і динаміка росту ярів; тривалість 

циклу розвитку яру. Антропогенна активізація яркової ерозії. Форми, створені тимчасовими 

водотоками в горах. Особливості гірських ярів. Конуси винесення пролювіального й алюві-

ального типу. Пролювіальні шлейфи. Селі. 

 Тема 6. Флювіальний рельєф аридних і семіаридних областей. Умови розвитку та поширення 

флювіальних процесів в аридних і семіаридних областях. Особливості функціонування неве-

ликих флювіальних потоків та форми, утворені ними. Поняття про бедленд. Специфіка седи-

ментації  флювіальних відкладів тимчасових водотоків і рік. Вплив людини на функціонування  

флювіальних процесів. Господарське освоєння заплав річок: ризики  і небезпеки. 

 Тема 7. Флювіальний рельєф кріолітозони. Поняття про кріолітозону, її поширення та 

морфогенез. Особливості розвитку флювіальних процесів і форм. Річки і їх функціонування в 

кріозоні. Типи, динаміка і змінність русел ручок. Форми і процеси пучіння в долинах річок. 

Людина та її вплив на флювіальний рельєф кріолітозони. 
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Змістовий модуль 2. Значні флювіальні форми  Землі: умови і механізми утворення, 

практичне та наукове значення 

 

 Тема 8. Річкові долини. Основні елементи та морфологічні типи річкових долин. Стадії роз-

витку долинного рельєфу. Генетичні різновиди річкових долин (долини та геологічна структу-

ра). Долини і клімат. Тектонічна зумовленість річкових долин. Долини прориву. Особливості 

річкових долин гірських областей. Кинуті долини та відрізки долин; прохідні долини. Аси-

метрія долин. Визначні річкові долини та долини прориву різних континентів Землі. 

 Тема 9. Річкові тераси. Річкові тераси як феномен пізнього кайнозою. Геоморфологічна 

типізація річкових терас; причини та механізми їхнього формування. Парні та непарні тераси. 

Коливання базису ерозії як причина формування терас. Тераси і клімат. Швидкість терасо-

утворення. Значення річкових терас для вивчення історії розвитку рельєфу, неотектоніки та 

палеогеографії. Річкові тераси великих рік Землі. 

 Тема 10. Алювіальні рівнини. Тектонічна зумовленість у формуванні алювіальних рівнин, їхні 

морфологічні типи. Передгірні алювіальні рівнини. Ріки і горотворення. Великі алювіальні 

рівнини Землі: Амазонія, басейн Конго, Індо-Гангська рівнина, Східнокитайська рівнина; інші 

алювіальні рівнини Європи, Австралії й Африки.  

 Тема 11. Річково-долинна мережа. Річкові басейни. Річкові і долинні системи, басейни і їх 

вододіли. Типи річково-долинної мережі, їхня структурна зумовленість. Формування річкових 

мереж. Локальна й регіональна перебудова річково-долинної мережі, її причини. Річкові 

басейни як геоморфологічні утворення та системи. 

 Тема 12. Палеорусла як індикатори палеогеографічних умов і процесів. Великі палеомеандри 

у помірному кліматичному поясі Північної Америки та Євразії. Псевдомеандри. Розгалужені 

палеорусла фінальноплейстоценових терас. Інверсійні русла в Східній Сахарі. 

 Тема 13. Давні та історичні потопи (мегапаводки) та їх геоморфологічні наслідки. Типи 

мегапаводків. Плейстоценові мегапаводки – наслідки прориву прильодовикових озер. Ноєв 

потоп. Сліди великих потопів на Марсі. Індикатори максимального підйому рівня води в річках. 

 Тема 14. Флювіальні утворення Землі та об’єкти всесвітньої спадщини. Форми флювіаль-

ного рельєфу Землі як пам’ятки природи. Визначні каньйони та водоспади. Флювіальні форми й 

ландшафти як основа великих заповідних об’єктів. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання ________залік________ 

 

           5.  Засоби діагностики успішності навчання   Перевірка виконання завдань практичних 

робіт та рівень їх захисту. Оцінювання виступів із завданнями-презентаціями на семінарських 

заняттях. Оцінювання активності студентів і їхніх виступів на заняттях у формі наукових 

дискусій. Написання змістовних модулів у формі тестів, інтерпретації світлин з характерними 

формами і  комплексами форм флювіального генезису.  


