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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Предметом вивчення дисципліни є морфологічний аналіз рельєфу Землі. 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Курс 
узагальнює фундаментальні геоморофологічні знання про закономірності 
формування сучасного рельєфу Землі. 
Мета курсу: формування цілісного наукового представлення про 
формування сучасного рельєфу Землі в цілому, окремих материків та їх 
підрозділів. 
Завдання дисципліни: 



 Визначити співвідношення між устроєм земної поверхні та структурою 
земної кори. 

 Визначити співвідношення між ендогенними і екзогенними процесами. 
 Швидкість вивітрювання. 
 Взаємовідносини схилових процесів в просторі і часі. 
 Морфологічний аналіз поверхні суходолу. 
 Використання геоморфологічних, гіпсографічних та топографічних 

карт.    
 
Очікувані результати. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних 
компетентностей: 

 ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 ЗК07. Здатність спілкуватися  на фахову тематику з експертами з  

інших галузей.  
 ЗК08.Здатність до усної і письмової презентації та обговорення 

результатів наукових досліджень та/або інноваційних розробок 
українською та іноземними мовами. 

 СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
дослідницького характеру (в сфері економічної та соціальної географії, 
біогеографії і географії ґрунтів, фізичної географії, геофізики і геохімії 
ландшафтів,  конструктивної географії і раціонального використання 
природних ресурсів), оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
досліджень. 

 СК05. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 
навчальній діяльності. 

 СК07. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення, 
застосування  наявних фундаментальних та створення нових цілісних 
знань.  

 СК09. Здатність демонструвати глибинні знання та розуміння 
основних концепцій, важливих фактів,  принципів та теорій з географії. 

 СК11.Здатність демонструвати знання сучасного стану, основних 
тенденцій та перспектив розвитку географічної науки, орієнтуватись в 
сучасних проблемах наукових досліджень в галузі географії та 
суміжних науках, продукувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких і 
практичних задач. 

Очікувані результати навчання: 
Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 
дисципліна „КАРТОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОРЇ ГЕОГРАФІЇ ТА 
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ”: 
- РН02. Глибоко розуміти загальні принципи, методи географічних наук, 
методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях (у 



сфері економічної та соціальної географії, біогеографії і географії ґрунтів, 
фізичної географії, геофізики і геохімії ландшафтів,  конструктивної 
географії і раціонального використання природних ресурсів) та у 
викладацькій практиці. 
- РН05. Ґрунтовні знання методів наукових досліджень економічної та 
соціальної географії, біогеографії і географії ґрунтів, фізичної географії, 
геофізики і геохімії ландшафтів,  конструктивної географії і раціонального 
використання природних ресурсів та вміння їх використовувати на 
належному рівні.  
- РН07. Вміти презентувати та обговорювати з фахівцями та широкою 
аудиторією результати досліджень наукових та прикладних проблеми з 
географії державною та іноземною мовами, кваліфіковано їх відображати у 
наукових публікаціях, провідних міжнародних наукових виданнях. 
- РН08. Вміти планувати і виконувати експериментальні та теоретичні 
дослідження з географії,  дотичних міждисциплінарних напрямів з 
використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати 
власних і інших досліджень у контексті усього комплексу сучасних знань 
щодо досліджуваної  проблеми.  
- РН11. Вміти ініціювати, організовувати та проводити комплексні 
дослідження в галузі географії, науково-дослідницькій та інноваційній 
діяльності, використовуючи міждисциплінарні підходи, результатом яких є 
отримання нових знань. 
- РН12. Вміти  обґрунтовано обирати та ефективно використовувати сучасні 
освітні технології, методи й засоби навчання у закладах вищої освіти на 
основі знань теоретико-методологічних основ педагогічного процесу вищої 
школи. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни „КАРТОГРАФІЧНІ 
ОСНОВИ ФІЗИЧНОРЇ ГЕОГРАФІЇ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ” 
студент повинен: 
Знати: 

 Склад і структуру земної кори; 
 Устрій поверхні земної кори; 
 Ерозійні цикли на поверхні Землі; 
 Швидкість вивітрювання гірських порід та її географічне 

розповсюдження; 
 Селективність процесу вивітрювання; 
 Опір гірських порід до процесу вивітрювання; 
 Рухливість продуктів вивітровання; 
 Рух мас гірських порід; 
 Прояв руху гірських порід на поверхні Землі; 
 Поняття денудації, коразії, ерозії, абразії. 
 Базиси ерозії і денудації. 
 схилові процеси і рельєф схилів; 



 Поняття : пенеплен, педімент, поверхні вирівнювання, базис ерозії 
(абсолютний та відносний).  

 
Вміти: 

 Виявляти співвідношення між устроєм земної поверхні та структурою 
земної кори; 

 встановлювати співвідношення між ендогенними і екзогенними 
процесами; 

 Проводити польові та лабораторні дослідження ендогенних і 
екзогенних процесів;  

 встановлювати швидкість вивітрювання гірських порід на поверхні 
Землі; 

 встановлювати прояв руху гірських мас на Землі; 
 Виявляти взаємовідносини схилових процесів в просторі і часі; 
 Розвиток схилів вік схилів; 
 встановлювати розвиток схилів;  
 комплекси форм; 
 морфологічні ландшафти.  
 Морфологічний аналіз поверхні суходолу з використанням 

геоморфологічних, гіпсографічних, фізіономічних та топографічних 
карт; 

 
ОПИС КУРСУ. 

Змістовий модуль 1. 
Тема 1. Земна кора. Склад і структура земної кори. Устрій поверхні 

земної кори. Співвідношення між устроєм земної поверхні та структурою 
земної кори. 

Тема 2. Ерозійний цикл. Співвідношення між ендогенними і 
екзогенними процесами. Методи дослідження. 

Тема 3. Вивітрювання гірських порід та його продукти. Швидкість 
вивітрювання. Селективність процесу вивітроювання. Опір гірських порід. 
Рухливість продуктів вивітрювання. 

Тема 4. Рух мас гірських порід.  Опір скиду мас гірських порід. Рухомі 
зусилля рухливості грунтових мас.  Збільшення ваги, зміна обєму, періоди 
руху гірських порід. Прояв руху гірських мас на Землі. Несхідний рух мас 
гірських порід. 
Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Загальні риси денудаціїї. Поняття денудації, ерозії, абразії. 
Базиси ерозії і денудації. 

Тема 6. Схили, схилові процеси і рельєф схилів. Взаємовідносини 
схилових процесів в просторі і часі. Вік схилів. Розвиток схилів. Поняття : 
пенеплен, педімент, поверхні вирівнювання, базис ерозії (абсолютний та 
відносний).  



Тема 7. Співвідношення схилів, комплекси форм, морфологічні 
ландшафти.  

Тема 8. Морфологічний аналіз поверхні суходолу. Використання 
геоморфологічних, гіпсографічних та топографічних карт.    
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стаціонарів в береговій зоні морів // Довготермінові спостереження довкілля: 
досвід, проблеми, перспективи / Матеріали міжнародного наукового 
семінару. – Львів: Вид-во ЛНУ, 219.- с.38-41. 
14. Шуйский Ю.Д., Муркаклов А.Б., Гыжко Л.В. Практикум по 
береговедению // Методическое пособие для студентов физико-географов. – 
Одесса: Бахва, 2015. – 84 с.  
 
Політика оцінювання.  

 Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 



оцінку (75% від можливості максимальної кількості балів за вид 
діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

 Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час 
контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише підчас он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в 
процесі навчання. 

 Політика щодо відвідування занять. Відвідування занять є  
обов'язковим компонентом оцінювання за яку нараховуються бали. За 
об'єктивних причин (хвороба, працевлаштування, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн форматі за 
погодженням із курівником курсу. 

 
 

 
Види оцінювання 

 

% від 
остаточної 
оцінки 

ЗМ 1 (теми 1-4) – опитування під час занять, поточне 
тестування, вирішення ситуацій, обговорення 
дисертаційних положень 

 
20 

ЗМ2  (теми 4-8) – опитування під час занять, поточне 
тестування, вирішення ситуацій, обговорення 
дисертаційних положень 

 
20 

Самостійна робота 30 
Залік: питання, наукова доповідь за темою 30 
 
Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає студент, який 
виконав усі обов'язкові види робіт, які передбачаються навчальною 
програмою дисципліни, та під час опанування дисципліни набрав 60 і більше 
балів. 
Для студентів, які набрали вподовж семестру сумарно меншу кількість балів, 
ніж мінімум для іспиту (60), допускається написання реферату за темами 
лекційних, практичних занять чи самостійної роботи, за які отримана 
незадовільна оцінка, або перескладення модульного контролю, за який 
отримана незадовільна оцінка. 
 
Самостійна робота студентів: самостійна  робота студентів складається з 
самостійного вивчення певного переліку тем або тем, що потребують 
поглибленого вивчення. Самостійна робота студентів (СРС) контролюється у 
вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів, звітів і конспектів. Питання з 
тем, які виділені на самостійне вивчення, включені до контрольних заходів. 
Увесь обсяг СРС містить завдання, які вимагають від студента 
систематичного самостійного виконання. 


