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Назва дисципліни Екологічна геоморфологія 
Адреса викладання 

дисципліни 
Вул. Дорошенка, 41, географічний ф-тет ЛНУ ім. І.Франка, 
ауд. 43.Львів, 79000 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний ф-тет ЛНУ ім. І.Франка, 
кафедра геоморфології і палеогеографії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 Природничі науки; 
103 Науки про Землю (географія) 

Викладачі дисципліни Байрак Галина Ростиславівна, 
к.геогр.н., доцент, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії;  

Контактна інформація 
викладачів 

g_bajrak@ukr.net 
http://geography.lnu.edu.ua/employee/bajrak-halyna-rostyslavivna-2 
вул. Дорошенка, 41, каб. 45. 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Сторінкакурсу https://geography.lnu.edu.ua/course/ekolohichna-heomorfolohiia 
Інформація про 

дисципліну 
Дисципліна "Екологічна геоморфологія" є вибірковою дисципліною 

циклу професійної і практичної підготовкизі спеціальності "103Науки 
про Землю(Географія)" спеціалізації "Прикладна геоморфологія і 
палеогеографія" освітньої програми магістрів географії, яка 
викладається у 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за ECTS). 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна забезпечує вивчення геоморфологічних процесів і явищ, 
якічинятьсуттєвий вплив на діяльність людини. Аналізуються ті 
впливи людини на рельєф, в результаті яких відбувається порушення 
екосистем. Здійснюється оцінка можливості використання людиною 
геоморфологічних чинників або поверхневих відкладів як ресурсів, та 
наслідки такого використання. Розглядається застосування 
геоморфологічних принципів при плануванні землекористування 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою дисципліни є вивчення екологічних підходів у взаємодії 
рельєфу з системою «господарство – населення» на методологічному 
та регіональному рівні. 

Основними цілями є 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. 

Література для 
вивчення дисципліни 

Основна. 
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.  Екологічна геоморфологія України: Навч.посібн. / В. Стецюк, 
Г. Рудько, Т. Ткаченко. – Київ: ВД “Слово”, 2010. – 368 с. 
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Допоміжна. 
1. Горшков С.П. Экзодинамические процессы освоенных территорий / С.П. 
Горшков. – Москва: Недра, 1982. – 286 с. 
2. Гошовський С., Рудько Г., Преснер Б. Екологічна безпека техноприродних 
геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів-Київ, 
2002. – 624с. 
3. Ковальчук І.П. Гідроекологічний моніторинг: навч. посібник / І.П. Ковальчук, 
Л.П. Курганевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 254 с. 
4. 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. 
5. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів, 1997. 
– 440с. 
6. Кружалин В.И. Экологическаягеоморфология / В.И. Кружалин. – Москва: 
Научный мир, 2001. – 176 с. 
7. Лихачёва Э.А., Тимофеев Д.А. и др. Эколого-
геоморфологическиекритерииоценкигородскойтерритории // Геоморфология. 1999. – 
№ 3. – С. 18–26. 
8. Лихачева Э. А., Некрасова Л. А., Кладовщикова М. Е. Эстетическая 
геоморфология. Основныепринципы // Ландшафтоведение: теория, методы, 
ландшафтно-экологическоеобеспечениеприродопользования и устойчивогоразвития : 
материалы XII Международнойландшафтнойконференции,: в 3 т  – Т. 2. –Тюмень, 
2017. – С. 276–279.  
9. Моніторинг довкілля:навч.-метод. посібник. – Київ: РВЦ Київ. ун-ту, 1998. – 
99 с. 
10. 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. 
11. Палиенко Э.Т.Поисковая и инженерная геоморфология: Учебник /Э.Т. 
Палиенко – Киев, 1978. 
12. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные 
системы / Е.А. Позаченюк. – Симферополь, 2003. – 473 с. 
13. Симонов Ю.Г. Эколого-геоморфологическийанализ: концепция и 
главныезадачи // Эколого-геоморфологическиеисследования. – Москва: Изд-во МГУ, 
1995. С. 87–92. 
14. Стецюк В.В. Ковальчук І.П. Емоційне сприйняття рельєфу земної поверхні // 
Основи геоморфології: навч. посібн. – Київ, 2005. – С. 480–489. 
15. Стецюк В.В. Природна та етнокультурна спадщина України / Стецюк В.В., 
Пазинич В.Г, Ткаченко Т.І. – К. : Вища школа, 2012 – 290 с. 
16. Стецюк В.В. , Рудько Г.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр. - Київ, 
ВПЦ "Київський університет", 2004. – 191 с. 
17. Стецюк В. Основи екологічної геоморфології / Стецюк В., Рудько Г., 
Ткаченко Т. – К. : Вища шк., 2009. – 367 с. 
18. Стецюк В.В. Основи екологічної геоморфології / В.В. Стецюк, Ю.А. 
Сілецький. – Київ: Четверта хвиля, 2000. – 368 с. 
19. Стецюк В.В. Теоретико-методологічні засади екологічної геоморфології.- 
К.,1997.-150с. 
20. Тимофеев Д.А.Экологическаягеоморфология: предмет, обьект, 
целиисследований. // Геоморфология, № 4, 1992. 
21. Черванев И.Г. Концепция и аспектыэкологическойгеоморфологии //  
Новыеметоды и технологии в геоморфологии для решениягеоэкологических задач. – Л., 
1991. С. 48-50. 
22. Швидкий Ю.М. Техногенний морфогенез та особливості його прояву на 
території України // Укр. геогр. журн. – 1995. – № 4. –  С. 21–25. 

 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 
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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 
Обсяг курсу 90 год. 32години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій і 16 годин 

лабораторних (практичних) занять.  58 годин самостійної роботи. 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення цього курсу студент буде :  

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.  

Ключові слова Геоморфосфера, екологічні властивості рельєфу, техногенні впливи на 
рельєф, еколого-геоморфологічна (ЕГ) обстановка, ЕГ ризик і 
небезпека, ЕГ експертиза, естетична геоморфологія. 

Формат курсу Очний 
 Передбачено проведення консультацій для ліпшого розуміннята вико-

нання практичних завдань. 
Теми Подано нижче у табличній формі *СХЕМА КУРСУ “ЕКОЛОГІЧНА 

ГЕОМОРФОЛОГІЯ” 
Підсумковий 

контроль, форма 
Залік в кінці семестру: виконання практичних робіт, виступи на 
семінарах та індивідуальне завдання. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
геоморфології, екології, основ раціонального природокористування, 
охорони навколишнього природного середовища, методів 
геоморфологічних досліджень. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Лекції, виконання практичнихзавдань, підготовка семінарських 
занять,консультації, самостійна робота студентів.На  практичних  і  
семінарських  заняттях  ведуться дискусії щодо екологічних проблем 
світу та України, ставляться неоднозначні питання, а студентами 
пропонуються шляхи розв’язання задач. 
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Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховують 
за наступним співвідношенням:  
• практичні і семінарськіроботи: 80% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів – 80. 
• контрольні заміри: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів – 10. 
• тести під час заліку: 10% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів – 10. 
Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
Практичні роботи і семінари студенти готують, отримавши 
індивідуальне завдання. У разі відсутності на тому чи іншому 
практичному занятті їм слід турбуватись про своєчасне отримання 
індивідуального завдання.Виконання усіх практичних завдань і 
виступи на семінарах є необхідною умовою заліку. 

Примірник тестів 
 дозаліку 

1. Оперативні прогнози дають на: а) 1 рік, б) 1-3 місяці, в) добу–10 днів. 
2. Техногенним впливом на літосферу є: а) забруднення повітря, б) забруднення 

водойм, в) наведена сейсмічність. 
3. Діагностичні методи включають дослідження а) чинників рельєфотворення, б) 

морфокліматичних зон, в) електромагнітних полів. 
4. Коли здійснюється експертна оцінка умов життя людини, то експертиза 

називається: а) еколого-санітарною, б) еколого-нормативною, в) еколого-
правовою. 

5. Процес, який визначає загрозу для життя людей чи ураження об’єктів, це: а) 
небезпека, б) ризик, в) безпека. 

6. Ризик ураження території, міра якого оцінюється в грн/год, називається: а) 
речовинним, б) економічним, в) соціально-екологічним. 

7. Екологічна оцінка рельєфу передбачає його розуміння з точки зору: а) охорони 
рідкісних об’єктів, б) безпечних умов проживання людей, в) придатності для 
рільництва. 

8. Розрахункові методи в еколого-геоморфологічних дослідженнях застосовують для: 
а) з’ясування стійкості порід, б) виявлення небезпечних доз пестицидів, в) 
встановлення видів небезпеки. 

9. Моделювання руслових процесів на місцевості відносять до такого його виду: а) 
математичного, б) фізичного лабораторного, в) фізичного натурного. 

10. Перевищення рівня забруднення води виконує експертиза: а) еколого-
санітарна, б) еколого-нормативна, в) еколого-правова. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після за-
вершенню курсу. 

  
 

* СХЕМА КУРСУ “ЕКОЛОГІЧНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ” 

Тижд/ 
дата 
/ 
год 
 

Тема, 
план, 

короткі тези 

Форма 
заняття 

Література Завдання  Термін 
викона
ння  

 
1-2й 
тижд/ 
16.09 
23.09/ 
1640 

Тема 1. Головні наукові 
положення екологічної 
геоморфології. 
Геоморфосфера і її 
екологічний стан. 
Необхідність екологізації 
географічних наук. Поняття та 

Лекція. 
Семінар 1. 

1.Евсеева Н.С. Экологическая 
геоморфология: учебное пособие / 
Н.С. Евсеева, Н.В. Осинцева. – 
Томск, 2013. – 184 с. 
2.Ковальчук І.П. Регіональний 
еколого-геоморфологічний аналіз. 
– Львів, 1997. – 440с. 
3. Кружалин В.И. Экологическая 

Басейновісис
теми як 
об’єкт 
еколого-
геоморфологі
чних 
досліджень 

1 
тижде-
нь,  до 
наступ
ного 
заняття
.  
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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. 
Поняттяпрогеоморфосферутаїї
екологічногостану. 

геоморфология  – М: Научный мир, 
2001. – 176 с. 
3.Тимофеев Д.А. Экологическая 
геоморфология: предмет, обьект, 
цели исследований.// 
Геоморфология, № 4, 1992. 
4.Черванев И.Г. Концепция и аспекты 
экологической геоморфологии //  
Новые методы и технологии в 
геоморфологии для решения 
геоэкологических задач. – Л., 1991. С. 
48-50. 
5.Симонов Ю.Г. Эколого-
геоморфологический анализ: 
концепция и главные задачи // 
Эколого-геоморфологические 
исследования. – Москва: Изд-во 
МГУ, 1995. С. 87–92. 

3-4й 
тижд/ 
30.09 
7.10 
 

Тема 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 
морфокл. зона. Техногенні 
процеси, пов’язані з 
гірничопромисловим, 
сільськогосподарським, 
осушувально-меліоративним, 
водногосподарським 
використанням земель в них. 
Еколого-геоморфологічні 
проблемиаридноїзони. 
Техногенніпроблемивічнозеле
нихтропіків. 

Лекція. 
Семінар 2. 

1.Стецюк В.В. Основи екологічної 
геоморфології / В.В. Стецюк, Ю.А. 
Сілецький. – Київ: Четверта хвиля, 
2000. – 368 с. 
2.Стецюк В.В. Теоретико-
методологічні засади екологічної 
геоморфології.-К.,1997.-150с. 
3.Стецюк В.  Екологічна 
геоморфологія України: 
Навч.посібн. / В. Стецюк, 
Г. Рудько, Т. Ткаченко. – Київ: ВД 
“Слово”, 2010. – 368 с. 
4.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=1342
6 

Характеристи
ка 
регіонівсвіту,  
якімаютьекол
ого-
геоморфологі
чніпроблеми. 
 

1тижд.  

5-6й 
тижд/ 
14.10 
21.10 

Тема 3. Природно-
технічнісистеми. 
Видитехногеннихвпливів.Понят
тя про природно-
технічнісистеми. Екологічний 
аспект взаємодіїлюдини, 
інженернихспоруд і 
геоморфосфери. Еколого-
геоморфологічні 
проблемиміськихтериторій. 
Класифікаціятехногеннихвпли
вів на геоморфосферу. 
Кількісніпоказникивпливів. 
Стійкістьсередовища до 
техногеннихвпливів. 

Лекція. 
Контрольна 

робота. 
 

1.Гошовський С., Рудько Г., 
Преснер Б. Екологічна безпека 
техноприродних геосистем у 
зв’язку з катастрофічним 
розвитком геологічних процесів. – 
Львів-Київ, 2002. – 624с. 
2.Швидкий Ю.М. Техногенний 
морфогенез та особливості його 
прояву на території України // Укр. 
геогр. журн. – 1995. – № 4. –  С. 
21–25. 
3.Лихачёва Э.А., Тимофеев Д.А. и 
др. Эколого-
геоморфологическиекритерииоцен
кигородскойтерритории // 
Геоморфология. 1999. – № 3. – С. 
18–26. 

Еколого-
геоморфологі
чні 
проблемимісь
кихтериторій 
(на прикладі 
великих 
містУкраїни).  
 

Інд. 
завд. 
до 
заліку 

7-8й 
тижд/ 
26.10 
28.10 

Тема 4. Основи естетичної 
геоморфології. Критерії оцінки 
естетики рельєфу: унікальність 
форми рельєфу як такої; 
унікальність зовнішнього 
вигляду форми; архітектоніка; 

Лекція. 
Практична 
робота 1. 

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

Естетичнаоці
нкарельєфуза
даногорегіон
у. 

1 тижд. 
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оглядовість; ефекти супроводу; 
поєднання з іншими 
ландшафтними одиницями; 
фотогенічність; візуальний 
ефект; емоційне сприйняття; 
магнетизм; етнокультурна 
значимість. 
Рекреаційнівластивостірельєфу
. 

Стецюк В.В., Пазинич В.Г, Ткаченко 
Т.І. – К. : Вища школа, 2012 – 290 с. 
3.Лихачева Э. А. и др. Эстетическая 
геоморфология. Основные 
принципы // Мат. XII Межд. 
ландшафтнойконф,: в 3 т  – Т. 2. –
Тюмень, 2017. – С. 276–279.  

9-10й 
тижд/ 
4.11 
11.11 

Тема 5. Методи еколого-
геоморфологічних досліджень. 
Загальні і спеціальніметоди. 
Аналізчинників 
рельєфотворення. 
Методиоцінкиступеняураженн
ятериторіїморфодинамічнимип
роцесами. Аналізфакторів і 
умов, яківпливають на 
геоморфосистеми. 
Методиоцінкитенденційзмін. 
Розрахунковіметоди. 
Методипрогнозування. 
Моделювання в еколого-
геоморфологічних 
дослідженнях. 

Лекція. 
Семінар 3. 

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.Рудько, І.П. 
Екологічна геоморфологія – Івано-
Франківськ: Факел, 2000. – 401 с. 

Надатиприкл
адирозрахунк
ів і 
прогнозуванн
янебезпечних
геоморфологі
чнихпроцесів
.  

1 тижд 

11-
12й 
тижд/ 
18.11 
25.11 

Тема 6. Еколого-
геоморфологічна напруга та 
показникиїїоцінки. Ризик та 
небезпека. 
ОсновніпоказникиоцінкиЕГна
пруги. Умови і 
фактористворенняризику. 
Схемиінженерногозахистутери
торії. 
КритеріїоціночнихпараметрівЕ
Гризику. Симптоми та 
синдром руйнування систем. 
Оцінкаприродних і 
техноприроднихризиків.Етапи
оцінкиризику та 
стратегіязабезпеченняекологіч
ноїбезпеки. Стійкийрозвиток 
як 
забезпеченнябезпекилюдини.  

Лекція. 
Практична 
робота 2. 

1.Евсеева Н.С. Экологическая 
геоморфология: учебное пособие / 
Н.С. Евсеева, Н.В. Осинцева. – 
Томск: Томский государственный 
университет, 2013. – 184 с. 
2.Гошовський С., Рудько Г., 
Преснер 
Б.Екологічнабезпекатехноприродн
ихгеосистем у зв’язку з 
катастрофічнимрозвиткомгеологіч
нихпроцесів. – Львів-Київ, 2002. – 
624с. 
3.ДБН В.1.1-24:2009. Захист від 
небезпечних геологічних 
процесів.Основніположенняпроект
ування: ДБН В.1.1-24:2009. – Київ: 
МінрегіонбудУкраїни, 2010. – 69 с. 
Інтернет-ресурс. Точка доступу: 
http://profidom.com.ua/v-1/v-1-
1/1247-dbn-v-1-1-242009 

Скластитабли
цю 
«Видипоруше
нь земель за 
типами 
природокори
стування». 
 

Викона
ння на 
занятті 

13-
14й 
тижд/ 
2.12 
9.12 

Тема 7. Суть еколого-
геоморфологічної 
експертизи.Принципиприйнят
тярішень в 
екологічнійгеоморфології. 
Етапипроведенняекспертнихоц
інок та 
основнінапрямиїхреалізації. 
Причинно-наслідковіматриці. 
ОзнакиЕГекспертизи. 

Лекція. 
Практична 
робота 3. 

1.Екологічна експертиза. Інтернет-
ресурс. Точка доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологі
чна_експертиза 
2.Позаченюк Е.А. Экологическая 
экспертиза: природно-
хозяйственные системы – 
Симферополь, 2003. – 473 с. 

Нанести на 
карту 
Українизоние
кологічноїнап
руги. 

На 
занятті 

15-
16й 
тижд/ 
16.12 
18.12 

Тема 8. Еколого-
геоморфологічні 
проблемирегіонівУкраїни. 
Природніпоказники і 
техногеннічинникиекологічног

Лекція. 
Семінар 4. 

1.Стецюк В.  Екологічна 
геоморфологія України: 
Навч.посібн. / В. Стецюк, 
Г. Рудько, Т. Ткаченко. – Київ: ВД 
“Слово”, 2010. – 368 с. 
2.Палиенко В.П., Барщевский Н.Е., 

Характеристи
ка еколого-
геоморфологі
чних проблем 
областей 

1 тижд 
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о стану території. 
ЕГоцінкагірничо-
промисловихтериторійУкраїни
. 
ЕГоцінкаКарпатськоїгірськоск
ладчатоїобласті та 
прилеглихпрогинів. 
Промислова зона сходу 
України та їїЕГоцінка. 

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

України. 
 

 


