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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Вибіркова 
 

           
Спеціальність 

103 Науки про Землю 
(географія)  

Рік підготовки: 

 

- 

1-й  
 Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 
3 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

16 год.  
Практичні, семінарські 

16 год.  
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

58 год.  
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1:1 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Екологічна геоморфологія ґрунтується на теоретичних знаннях географії, геології та 

геоморфології, використовує знання суміжних наук – екології, біології, естетики. 
Предметом екологічної геоморфології є взаємозв’язки між геоморфологічними, 

геологічними, ландшафтними та соціально-економічними системами, які функціонують 
на базі рельєфу і впливають на його стан, інтенсивність розвитку рельєфотвірних 
процесів. 

Мета: вивчення екологічних підходів у взаємодії рельєфу з системою 
«господарство – населення» на методологічному та регіональному рівні.  

Завдання: сформувати у студентів систему знань про напрями еколого-
геоморфологічних досліджень; еколого-геоморфологічні проблеми регіонів України і 
світу; забезпечити оволодіння методами та оцінками стану еколого-геоморфологічних 
ситуацій; розвинути навики використання еколого-геоморфологічних підходів при 
регіональних дослідженнях. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні  
знати: предмет і основні завдання екологічної геоморфології; історію та місце 

екологічної геоморфології в системі геоморфологічних і екологічних дисциплін; підходи 
до оцінки еколого-геоморфологічних ситуацій при різних видах природокористування; 
види техногенних впливів на рельєф; показники еколого-геоморфологічної напруги та 



ризику; основи екогеоморфологічного моніторингу та прогнозування; принципи еколого-
геоморфологічної експертизи; стан поширення небезпечних морфодинамічних процесів в 
Україні та світі. 

вміти: оцінювати природні та антропогенні фактори еколого-геоморфологічних 
ситуацій; використовувати еколого-геоморфологічні підходи при регіональних 
дослідженнях; оцінювати ступінь ризику і забезпечувати безпеку населення з позицій 
впливу негативних морфодинамічних процесів; розробляти програми еколого-
геоморфологічних досліджень при різних видах природокористування.  
 
 

3.  Програма навчальної дисципліни. 
Тема 1.  
Лекція 1. Головні наукові положення екологічної геоморфології. Геоморфосфера і її 

екологічний стан. Необхідність екологізації географічних наук. Поняття та суть еколого-
геоморфологічних досліджень. Предмет і завдання екологічної геоморфології. Місце 
екологічної геоморфології в системі геоморфологічних наук. Принципи еколого-
геоморфологічних досліджень. Історія  виникнення і розвитку еколого-геоморфологічної 
науки. Поняття про стан, структуру, стійкість, функціонування, динаміку, еволюцію, 
мінливість еколого-геоморфологічних систем. Поняття про геоморфосферу та її 
екологічного стану. 

Семінарське заняття 1. Басейнові системи як об’єкт еколого-геоморфологічних 
досліджень.  

Тема 2.  
Лекція 2. Морфокліматичні зони та небезпечні процеси в них. Нівальна та кріогенна 

морфокліматичні зони, розвиток небезпечних техногенних процесів, пов’язаних з 
протаюванням багаторічної мерзлоти. Зона флювіальної морфоскульптури. Ерозійна 
морфокліматична зона. Техногенні процеси, пов’язані з гірничопромисловим, 
сільськогосподарським, осушувально-меліоративним, водногосподарським 
використанням земель в них. Еколого-геоморфологічні проблеми аридної зони. Поняття 
опустелювання. Техногенні проблеми вічнозелених тропіків. 

Семінарське заняття 2. Характеристика регіонів світу,  які мають еколого-
геоморфологічні проблеми. 

Тема 3.  
Лекція 3. Природно-технічні системи. Види техногенних впливів. Поняття про 

природно-технічні системи. Екологічний аспект взаємодії людини, інженерних споруд і 
геоморфосфери. Еколого-геоморфологічні проблеми міських територій. Класифікація 
техногенних впливів на геоморфосферу. Кількісні показники впливів. Стійкість 
середовища до техногенних впливів. 

Контрольна робота 1.  
Тема 4.  
Лекція 4. Основи естетичної геоморфології. Критерії оцінки естетики рельєфу: 

унікальність форми рельєфу як такої; унікальність зовнішнього вигляду форми; 
архітектоніка; оглядовість; ефекти супроводу; поєднання з іншими ландшафтними 
одиницями; фотогенічність; візуальний ефект; емоційне сприйняття; магнетизм; 
етнокультурна значимість. Рекреаційні властивості рельєфу. 

Практична робота 1. Естетична оцінка рельєфу заданого регіону. 
Тема 5.  
Лекція 5. Методи еколого-геоморфологічних досліджень. Загальні і спеціальні 

методи. Аналіз чинників рельєфотворення. Методи оцінки ступеня ураження території 
морфодинамічними процесами. Аналіз факторів і умов, які впливають на 
геоморфосистеми. Методи оцінки тенденцій змін. Розрахункові методи. Методи 
прогнозування. Моделювання в еколого-геоморфологічних дослідженнях. 



Семінарське заняття 3. Приклади розрахунків і прогнозування небезпечних 
геоморфологічних процесів.  

Тема 6.  
Лекція 6. Еколого-геоморфологічна напруга та показники її оцінки. Ризик та 

небезпека. Основні показники оцінки еколого-геоморфологічної напруги. Основні умови і 
фактори створення ризику. Схеми інженерного захисту території. Критерії оціночних 
параметрів еколого-геоморфологічного ризику. Симптоми та синдром руйнування систем. 
Основи оцінки природних і техноприродних ризиків. Принципи керованого контролю 
ризиком. Етапи оцінки ризику та стратегія забезпечення екологічної безпеки. Стійкий 
розвиток як забезпечення безпеки людини. Основи термінології в галузі безпеки людини. 

Практична робота 2. Скласти таблицю види порушень земель за типами 
природокористування. 

Тема 7.  
Лекція 7. Суть еколого-геоморфологічної експертизи. Принципи прийняття рішень в 

екологічній геоморфології. Етапи проведення експертних оцінок та основні напрями їх 
реалізації. Причинно-наслідкові матриці. Ознаки еколого-геоморфологічної експертизи. 

Практична робота 3. Нанести на карту України зони екологічної напруги. 
Тема 8.  
Лекція 8. Еколого-геоморфологічні проблеми регіонів України. Природні показники і 

техногенні чинники екологічного стану території. Еколого-геоморфологічна оцінка 
гірничо-промислових територій України. Еколого-геоморфологічна оцінка Карпатської 
гірськоскладчатої області та прилеглих прогинів. Промислова зона сходу України та її 
еколого-геоморфологічна оцінка. 

Семінарське заняття 4. Характеристика еколого-геоморфологічних проблем 
областей України. 

Контрольна робота 2. 
 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо
го  

у тому числі Усьог
о  

у тому числі 
л п л інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. Головні 
наукові положення 
ЕГ. Геоморфосфера і 
її екологічний стан 

10 2 2   6 

      

Тема 2. 
Морфокліматичні 
зони та небезпечні 
процеси в них 

 
12 

 
2 

 
2   8 

      

Тема 3. Природно-
технічні системи. 
Види техногенних 
впливів 

11 2 2   7 

      

Тема 4. Основи 
естетичної 
геоморфології 

12 2 2   8 
      

Тема 5. Методи 
еколого-
геоморфологічних 
досліджень 

12 2 2   8 

      

Тема 6. Еколого- 11 2 2   7       



геоморфологічна 
напруга та показники 
її оцінки. Ризик та 
небезпека. 
Тема 7. Суть еколого-
геоморфологічної 
експертизи 

 
10 

 
2 

 
2    

6 

      

Тема 8. Еколого-
геоморфологічні 
проблеми регіонів 
України 

12 2 2   8 

      

Усього годин 90 16 16   58       

 
 

5. Теми семінарських і практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Характеристика регіонів світу,  які мають ЕГпроблеми  2 
2 Басейнові системи як об’єкт еколого-геоморфологічних 

досліджень.  
4 

3 Естетична оцінка рельєфу заданого регіону. 2 
4 Приклади розрахунків і прогнозування небезпечних 

геоморфологічних процесів 
2 

5 Види порушень земель за типами природокористування (табл)  2 
6 Нанести на карту України зони екологічної напруги 2 
7 Характеристика еколого-геоморфологічних проблем областей 

України. 
2 

 Разом 16 
                                                                                                        

6. Самостійна  робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Рельєф і надра Землі – невід′ємні складники довкілля і основа для 
розміщення багатьох видів господарської діяльності. 
Співвідношення еколого-географічних та еколого-
геоморфологічних напрямків дослідження довкілля. 

6 

2 Еколого-геоморфологічний аналіз урбосфери. 
Рельєф, сучасні рельєфоутворюючі процеси у функціонуванні 
природних та  змінених геокомплексів. 

8 

3 Системний підхід до вивчення рельєфоутворюючих процесів з 
інженерною метою. Рельєф та процеси сучасного 
рельєфоутворення як екологічні чинники. 

7 

4 Геоморфологічні парадигми та їхня роль у вирішенні екологічних 
проблем довкілля. 8 

5 Рельєф суходолу як сфера дії сучасного та давнього морфогенезу. 
Екзогенні процеси у геотехнічних “ланцюжках” складників 
довкілля. 

8 

6 Антропогенний морфогенез – невід′ємна частина сучасного 
формування рельєфу. Існуючі та ймовірні глобальні перетворення 
довкілля на певних геоморфологічних рівнях. 

7 

7 Головні риси антропогенних змін довкілля у деяких  
6 



морфокліматичних зонах. Природно-антропогенні 
геоморфологічні системи як об`єкт вивчення екологічної 
геоморфології. Класифікація цих систем. 

8 Види господарської діяльності і заходи, які спричинюють 
природоохоронні проблеми щодо земних надр. Екологічна 
безпека техноприродних геосистем. 

8 

 Разом  58 
 

                                                 7. Індивідуальні завдання                                   
1. Системні властивості довкілля і місце рельєфу та геоморфологічних процесів у 

функціонуванні навколишнього середовища та його складників. 
2. Рельєф та сучасний морфогенез кріолітозони як сфера антропогенних перетворень.  
3. Еколого-геоморфологічні проблеми вивчення ерозійних ороліто-кліматичних 

систем. Зміни рельєфу та сучасного морфогенезу унаслідок господарської 
діяльності у зоні сухих степів України. Еколого-геоморфологічне районування за 
умовами підтоплення. 

4. Еколого-геоморфологічні проблеми міських територій (на прикладі великих міст 
України).  

5. Деякі питання еколого-геоморфологічного картографування. 
6. Охорона надр та геотехногенна безпека природно-антропогенних геосистем. 
7. Наслідки геотехногенних кризових ситуацій щодо прямого впливу на здоров′я 

людини.  
8. Інженерні та екологічні заходи стабілізації порушеного режиму земних надр. 

Рекультивація земель, порушених відкритими розробками. 
9. Система заходів проти ерозії ґрунтів. 
10. Охорона складників довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні води, атмосфера 

тощо) у районах видобування корисних копалин. 
 

8. Методи навчання 
Пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, репродуктивний. 

 
9. Методи контролю 

Співбесіда. Результати семінарських, практичних і контрольних робіт. 
                                                                                

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     
10 10 10 10 10 10 10 10+20     

Т1, Т2 ... Т11 – теми  
 

 
11. Методичне забезпечення. 

1. Байрак Г.Р. Прикладні дослідження (методи екологічної геоморфології) // Методи 
геоморфологічних досліджень: навч. посібник – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
2018. – С. 89–110.– ISBN 978-617-10-0440-5. 

2. Адаменко О.М. Екологічна геоморфологія / О.М. Адаменко, Г.І. Рудько, І.П. 
Ковальчук. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 401 с. 

3. Евсеева Н.С. Экологическая геоморфология: учебное пособие / Н.С. Евсеева, Н.В. 
Осинцева. – Томск: Томский государственный университет, 2013. – 184 с. 

4. Стецюк В.  Основи екологічної геоморфології / В. Стецюк, Г. Рудько, Т. Ткаченко. 
– Київ: Вища шк., 2009. – 367 с. 



 
12. Рекомендована література. 

1. Геоморфологія: терміни й поняття (коментар): навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / Тетяна Сергіївна Павловська; за ред. проф. І.П. Ковальчука. – Луцьк: Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с. 

2. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий / С.П. Горшков. 
– Москва: Недра, 1982. – 286 с. 

3. Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних 
геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів-
Київ, 2002. – 624с. 

4. Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг: навч. посібник / І.П. Ковальчук, Л.П. 
Курганевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 254 с. 

5. Ковальчук І.П. Досягнення і проблеми екологічної геоморфології // 
Геоморофологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 47–49. 

6. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів, 1997. – 
440с. 

7. Кружалин В.И. Экологическая геоморфология / В.И. Кружалин. – Москва: 
Научный мир, 2001. – 176 с. 

8. Лихачёва Э.А., Тимофеев Д.А. и др. Эколого-геоморфологические критерии оценки 
городской территории // Геоморфология. 1999. – № 3. – С. 18–26. 

9. Лихачева Э. А., Некрасова Л. А., Кладовщикова М. Е. Эстетическая геоморфология. 
Основные принципы // Ландшафтоведение: теория, методы, ландшафтно-
экологическое обеспечение природопользования и устойчивого развития : 
материалы XII Международной ландшафтной конференции, Тюмень-Тобольск, 22-
25 августа 2017 г. : в 3 т / Под ред. К. Н. Дьяконов, К. А. Мерекалова, 
Т. И. Харитонова. — Т. 2. — Издательство Тюменского государственного 
университета Тюмень, 2017. — С. 276–279.  

10. Моніторинг довкілля: навч.-метод. посібник. – Київ: РВЦ Київ. ун-ту, 1998. – 99 с. 
11. Палиенко В.П., Барщевский Н.Е., Швыдкий Ю. Принципы регионального эколого-

геоморфологического анализа // Экологические аспекты теоретической и 
прикладной геоморфологии. – Москва: Изд-во МГУ,1995. – С. 39–41. 

12. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология: Учебник /Э.Т. Палиенко – 
Киев, 1978. 

13. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы / Е.А. 
Позаченюк. – Симферополь, 2003. – 473 с. 

14. Симонов Ю.Г. Эколого-геоморфологический анализ: концепция и главные задачи // 
Эколого-геоморфологические исследования. – Москва: Изд-во МГУ, 1995. С. 87–
92. 

15. Стецюк В.В. Ковальчук І.П. Емоційне сприйняття рельєфу земної поверхні // Основи 
геоморфології: навч. посібн. – Київ, 2005. – С. 480–489. 

16. Стецюк В.В. Основи екологічної геоморфології / В.В. Стецюк, Ю.А. Сілецький. – 
Київ: Четверта хвиля, 2000. – 368 с. 

17. Стецюк В.В. Теоретико-методологічні засади екологічної геоморфології.- К.,1997.-
150с. 

18. Тимофеев Д.А. Экологическая геоморфология: предмет, обьект, цели исследований. 
Геоморфология, № 4, 1992. 

19. Черванев И.Г. Концепция и аспекты экологической геоморфологии //  Новые методы и 
технологии в геоморфологии для решения геоэкологических задач. – Л., 1991. С. 48-50. 

20. Швидкий Ю.М. Техногенний морфогенез та особливості його прояву на території 
України // Укр. геогр. журн. – 1995. – № 4. –  С. 21–25. 

 



 
13. Інформаційні ресурси 

1. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення 
проектування: ДБН В.1.1-24:2009. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – 69 с. Інтернет-
ресурс. Точка доступу: http://profidom.com.ua/v-1/v-1-1/1247-dbn-v-1-1-242009 

2. Екологічна експертиза. Інтернет-ресурс. Точка доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічна_експертиза 

3. Екологічний моніторинг довкіля. Інтернет-ресурс. Точка доступу: 
http://www.menr.gov.ua/monitoring 

4. Лаврик В.І. Моделювання і прогнозування стану довкілля (“Академія”). – 400 с. 
Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://academia-pc.com.ua/product/212 

5. Лысенкова З.В., Рудский В.В. Количественные показатели оценки состояния 
антропогенных ландшафтов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – 
№3. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=13426 

6. Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Безпека життєдіяльності. Інтернет-ресурс. 
Точка доступу: http://pidruchniki.com/70729/bzhd/ekologichniy_rizik 

7. СНиП 22-01-95 Категории опасности природных процессов. Інтернет-ресурс. Точка 
доступу: http://mirmonolita.ru/_files/22-01-95.pdf 
 

 
 

Автор                            _____________________                /   Байрак Г.Р. / 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0

	РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
	«ЕКОЛОГІЧНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ»
	1. Опис навчальної дисципліни
	Усього годин

