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 ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Прикладна геоморфологія_і палеогеографія” складена                    

відповідно до освітньої програми підготовки ___магістр наук про Землю __________________ напряму/ 
                                                                                                                              (назва освітньо-кваліфікаційного/освітнього  рівня) 

спеціальності “____географія           __________________________________________________________”. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни “ Прикладна геоморфологія_і палеогеографія”  є 

найважливіші теоретичні питання сучасних геоморфології і палеогеографії, які стосуються походження форм 

рельєфу і відкладів, сучасної методології та методики 

досліджень._____________________________________________________________________________________ 

 Міждисциплінарні зв’язки: ___з іншими галузями географії та геології, історією, археологією, 

статистикою (у тому числі, математичною), картографією, інженерною справою, гірничою справою. 

_______________________________________________________________________________________________  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “_ Прикладна геоморфологія_і палеогеографія” є  

__ встановити сучасні особливості геоморфології та палеогеографії як науки, їхнього місця і 

значення у загальнонауковому та прикладному контексті.                                               ______________                                                                           

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Прикладна геоморфологія_і палеогеографія” є  

з’ясувати місце геоморфології і палеогеографії у сучасній структурі наук про Землю та виявити 

історичні закономірності її розвитку; визначити проблемні точки усіх аспектів часу у за стосунку до 

розвитку рельєфу і Землі в цілому;  систематизувати знання про рельєф, ознайомитися з методами 

його оцінки і прогнозу подальшого розвитку геоморфосистем, а також з найновішими методами 

палеогеографічних реконструкцій; навчитися застосовувати теоретичні знання про рельєф і природні 

умови минулого на практиці.     _______________________________ 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

_історію розвитку геоморфології і палеогеографії, класифікації та типізації форм рельєфу, відкладів і 

процесів, еволюцію природи Земля та геохронологічні і стратиграфічні шкали, закономірності розвитку 

рельєфотвірних процесів та утворення різних типів четвертинних відкладів.         ____________________     

 

вміти: 

аналізувати літературні та фондові джерела, результати досліджень та стаціонарних й напівстаціонар 

них спостережень з метою пошуків актуальних проблем геоморфології та палеогеографії та шляхів їх 

вирішення._____________________________________________________________________________________ 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___105___ годин__3,5 __ кредити ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Вступ. Мета, завдання і структура курсу. Поняття проблеми та її типи у геоморфології 

та палеогеографії 

Тема 2. Постнекласичні особливості наук про Землю 

Тема 3. Практична робота №1. Сучасні джерела геоморфологічної та палеогеографічної 

інформації 

Тема 4. Методологія досліджень. Систематизація інформації. 

 Практична робота №2. Класифікація і типізація форм рельєфу, відкладів і процесів на 

території досліджень студентів_ок. Методика і методи геоморфологічних  та палеогеографічних 

досліджень конкретної території  

Тема 5. Час у науках про Землю Практична робота №2. Геохрологічні і стратиграфічні 

шкали. Глобальні і регіональні схеми розвитку рельєфу 

Тема 6. Проблеми походження різних типів відкладів, їхнього вивчення та ідентифікації 

Тема 7. Практична робота №3. Людина як центр і об’єкт досліджень у палеогеографії і 

геоморфології 

Тема 8. Практична робота №4. Використання геоморфологічної та палеогеографічної 

інформації з прикладною метою 
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Тема 9. Проблеми окремих галузей геоморфології 

Тема 10. Проблеми окремих галузей палеогеографії 
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