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1. Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Актуальні проблеми геоморфології і
палеогеографії ”)

Найменування показників
Кількість кредитів – 3
Модулів – 1
Блоків змістових модулів – 2
Загальна кількість годин – 90
Тижневих годин:
аудиторних – 3
самостійної роботи – 2,625

Галузь знань,
спеціальність, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань:
10 Природничі науки
Спеціальність:
103 Науки про Землю
Спеціалізація:
Геоморфологія і
палеогеографія
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
доктор філософії

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна форма навчання
Вибіркова
Рік підготовки – другий
Семестр – 4
Лекції – 32 год
Практичні – 16 год
Самостійна робота – 42 год
Вид контролю – іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить – 1,143.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення нормативної дисципліни “Актуальні проблеми геоморфології і
палеогеографії” є набуття аспірантами теоретичних знань і практичних навиків, які дадуть
змогу виокремити проблемні питання геоморфологічних і палеогеографічних досліджень,
окреслити шляхи та застосувати сучасні методики і методи їхнього вирішення.
Завдання:
✓ забезпечити набуття аспірантами теоретичних знань для окреслення і
формулювання проблемних питань вивчення сучасного і давнього рельєфу,
особливостей його формування та віку;
✓ сформувати в аспірантів системи знань про науково-методичні засади вивчення
проблемних питань геоморфології і палеогеографії;
✓ сформувати в аспірантів вміння правильно визначити головні етапи вирішення
окреслених проблемних питань та подувати покроковий алгоритм їх вирішення;
✓ сформувати в аспірантів вміння правильно інтерпретувати отримані результати
дослідження;
сформувати практичні навики, які дають можливість застосовувати набуті знання і
вміння для вирішення як теоретичних так і практичних завдань геоморфології і
палеогеографії.
У результаті вивчення цього курсу аспірант повинен
знати: науково-методичні проблеми геоморфології і палеогеографії, сучасні
тенденції і напрями розвитку геоморфологічних і палеогеографічних досліджень,
парадигми і закони геоморфології, можливості їхнього застосування у наукових
дослідженнях.
вміти:
виокремити проблемні питання геоморфологічного чи палеогеографічного дослідження,
сформулювати етапність чи алгоритм їхнього вирішення, правильно підібрати науковометодичні
засади
дослідження,
застосовувати
методи
геоморфологічних
та
палеогеографічних досліджень й інтерпретувати отримані результати дослідження.
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 32 год лекційних занять,
16 год практичних занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента
складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Геоморфологія і палеогеографія: предмет, об’єкт дослідження та
сучасні тенденції і напрями розвитку.
Тема 1. Зміст предмету геоморфології і палеогеографії з системних позицій.
Об’єкт, предмет і завдання геоморфологічних і палеогеографічних досліджень. Проблеми
їхнього визначення та окреслення.
Тема 2. Сучасні тенденції і напрями розвитку геоморфології і палеогеографії.
Головні напрями дослідження геоморфології і палеогеографії, їхнє значення для теорії і
практики географії та геоморфології. Зарубіжні й українські геоморфологічні та
палеогеографічні дослідження: аналіз сучасного стану і перспектив розвитку.
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Тема 3. Головні парадигми в геоморфології і палеогеографії. Поняття про
парадигми. Традиційна і морфодинамічна парадигми. Система понять в геоморфології.
Поняття про морфолітогенез.
Змістовний модуль 2. Теоретичні і прикладні проблеми дослідження
палеогеографії: суть, методи та підходи вирішення.

геоморфології і

Тема 4. Головні закони геоморфології і палеогеографії. Поняття про науковий
закон. Загальні та часткові геоморфологічні закони. Морфометричні закони. Закони
флювіальної і еолової геоморфології.
Тема 5. Час і простір в геоморфології. Рельєф і геоморфологічний простір:
проблеми дослідження і картографування. Час в геоморфології. Проблеми визначення віку
рельєфу. Методи абсолютних датувань, проблеми їхнього застосування для різних
генетичних типів відкладів.
Тема 6. Проблеми теоретичних і прикладних геоморфологічних досліджень.
Проблеми регіональних досліджень. Геоморфологічне картографування: сучасні підходи і
методи. Проблема генетичної класифікації відкладів і форм рельєфу. Проблеми дослідження
і класифікації антропогенного рельєфу.
Тема 7. Сучасні проблеми палеогеографії. Проблеми ідентифікації різних
генетичних типів відкладів. Стратиграфія відкладів, проблеми кореляції. Сучасні підходи,
методи і проблеми реконструкції розвитку плейстоценових зледенінь. Реконструкція і межі
поширення перигляціальних зон в плейстоцені. Леси і параболічні дюни як діахронні
феномени перигляціальних областей.
Тема 8. Науково-методологічні проблеми геоморфології і палеогеографії. Сучасні
методи досліджень в геоморфології і палеогеографії. Критерії вибору методів досліджень.

4. Структура навчальної дисципліни
№

Назви змістових модулів і тем

лк

Кількість годин
пр лаб ср

МОДУЛЬ 1
1
2
3
4
5
6
7
8

Зміст предмету геоморфології і палеогеографії
позицій.

з

системних

Сучасні тенденції і напрями
розвитку геоморфології і
палеогеографії.
Головні парадигми в геоморфології і палеогеографії.
МОДУЛЬ 2
Головні закони геоморфології і палеогеографії. Поняття про
науковий закон. Загальні та часткові геоморфологічні закони.
Час і простір в геоморфології. Рельєф і геоморфологічний
простір: проблеми дослідження і картографування
Проблеми теоретичних і прикладних геоморфологічних і
палеогеографічних досліджень.
Сучасні
проблеми
геоморфології
і
палеогеографії.
Прогнозування.
Науково-методологічні
проблеми
геоморфології
і

2

2

–

4

4

4

–

6

–

2
4

2

–

6

4

1

–

10

4

2

–

8

4

1

–

4

4

4

–

4
5

палеогеографії.
ВСЬОГО

32

16

–

42

5. Теми семінарських занять
№
1

2

3
4

5

Назва теми
МОДУЛЬ 1
Визначення предмету геоморфологічних і палеогеографічних досліджень
з системних позицій. Окреслення об’єкту, предмету, мети і завдань
досліджень з урахуванням дисертаційного дослідження аспіранта
Аналіз стану, сучасних тенденцій і напрямів розвитку геоморфологічних
і палеогеографічних досліджень з урахуванням зарубіжного і
українського досвіду.
МОДУЛЬ 2
Аналіз головних законів геоморфології та палеогеографії, можливість
їхнього застосування з позиції дисертаційного дослідження аспіранта
Виокремлення
науково-методичних
проблем
дисертаційного
геоморфологічного чи палеогеографічного дослідження. Створення
алгоритму їхнього вирішення.
Підбір методів дослідження у відповідності до об’єкта, предмета і
завдань досліджень. Їх застосування для вирішення конкретних
регіональних і прикладних геоморфологічних і палеогеографічних
досліджень.
ВСЬОГО

Кількість
годин

2

4

2
4

4
16

6. Самостійна робота
№

Назва теми

1

МОДУЛЬ 1
Алгоритми
дослідження теоретичних і прикладних проблем у
геоморфології і палеогеографії

2
3
4
5
6

Геоморфологічна тріада. Її аналіз в контексті дисертаційного дослідження
МОДУЛЬ 2
Проблеми дослідження різних генетичних типів рельєфу та відкладів
Картографування сучасного і давнього рельєфу: проблеми, сучасні підходи і
методи
Прогнозування розвитку рельєфу та рельєфотвірних процесів
Рельєф і катастрофічні геоморфологічні процеси: приклади, прогнози,
проблеми вивчення
ВСЬОГО

Кількість
годин

6
4
14
10
4
4
42

7. Методи навчання
Використовуються такі методи навчання:
а) словесні – лекція-презентація, семінар-конференція, пояснення, дискусія;
б) наочні – лекція-презентація, ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та
графіками, світлинами, короткими науковими та документальними фільмами;
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в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію навчальної роботи
для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень,
узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації результатів у
відповідності до об’єкта геоморфологічних чи палеогеографічних досліджень.
8. Методи контролю
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним
співідношенням:
• семінарські тощо : 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20;
• контрольні заміри (два модулі): 15% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30;
• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100
Контроль знань здійснюється за результатами іспиту.

9.

Питання до колоквіумів чи іспиту.

1. Назвіть об’єкт, предмет геоморфологічних і палеогеографічних досліджень та
окресліть проблеми їхнього визначення.
2. Сучасні світові тенденції розвитку геоморфологічних досліджень.
3. Сучасні світові тенденції розвитку палеогеографічних досліджень.
4. Окресліть головні напрями геоморфологічних досліджень в Україні.
5. Окресліть головні напрями палеогеографічних досліджень в Україні.
6. Назвіть існуючі школи геоморфологічних та палеогеографічних досліджень в Україні.
7. Поняття про парадигми. Традиційна та морфодинамічна парадигми в геоморфології і
палеогеографії.
8. Дискретно-контиуальне дослідження рельєфу: суть та значення
9. Світовий досвід дослідження властивостей самоорганізації рельєфу.
10. Морфолітогенез: суть, значення для дослідження рельєфу.
11. Поняття про науковий закон. Загальні та часткові геоморфологічні закони.
12. Закони флювіальної геоморфології. Закон факторної відності флювіальних руслових
систем
13. Морфометричні закони в геоморфології
14. Закон геоморфології берегових зон.
15. Закони еолової геоморфології
16. Рельєф і геоморфологічний простір: проблеми дослідження.
17. Час в геоморфології. Проблеми і методи визначення віку рельєфу.
18. Методи абсолютних датувань, проблеми їхнього застосування для різних генетичних
типів відкладів.
19. Проблеми регіональних досліджень.
20. Геоморфологічне картографування: сучасні підходи і методи.
21. Проблема генетичної класифікації відкладів і форм рельєфу.
22. Проблеми дослідження і класифікації антропогенного рельєфу.
23. Проблеми ідентифікації різних генетичних типів відкладів.
24. Стратиграфія відкладів, проблеми кореляції.
25. Сучасні підходи, методи і проблеми реконструкції розвитку плейстоценових
зледенінь.
26. Реконструкція і межі поширення перигляціальних зон в плейстоцені.
27. Леси і параболічні дюни як діахронні феномени перигляціальних областей.
28. Леси і параболічні дюни : проблеми поширення та специфікм розвитку.
29. Сучасні методи досліджень в геоморфології і палеогеографії.
30. Критерії вибору методів досліджень та побудови алгоритму досліджень
7

10. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумковий
тест
Сума
(екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль
1
Т1
8

Змістовий
модуль 2

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
8
9
5
5
5
5
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Т8
5

50

100

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка в балах
Оцінка за національною шкалою
Екзамен
90–100
5
відмінно
81–89
дуже добре
4
71–80
добре
61–70
задовільно
3
51–60
достатньо

Питання до іспиту
11. Рекомендована література
Базова:
1. W poszukiwaniu problemów badawczych współczesnej geomorfologii / Zwoliński Z. // Landform
Analysis. – 2012. – Vol. 20. – S. 117–133.
2. Проблемы теоретической геоморфологии / [Симонов Ю. Г., Тимофеев Д. А., Уфимцев Г. Ф. [др.]. –
М. : Наука, 1988. – 246 с.
3. Starkel L. O niektórych prawidłowościach rozwoju rzeźby gór i ich przedpoli / L. Starkel. – Warszawa:
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