
 





 Вступ 
 

Навчальна програма дисципліни „Морфологічний аналіз в геоморфології” 
складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки PhD студентів 
спеціальності 106 „Географія”. 
Предметом вивчення дисципліни є морфологічний аналіз рельєфу Землі. 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Курс 
узагальнює фундаментальні геоморфологічні знання про закономірності 
формування сучасного рельєфу Землі. 
Мета курсу: формування цілісного наукового представлення про 
формування сучасного рельєфу Землі в цілому та 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: 

 КЗП.17 – вміння використовувати теоретичні знання та практичні 
навички географічного моделювання та прогнозування гео-графічних 
об’єктів та процесів; 

 КСП.11 - здатність застосовувати вміння роботи зі статистичними 
базами даних, збору, узагальнення та обробки статистичної інформації 
та її графічної візуалізації. 

 
Очікувані результати навчання: 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 
дисципліна "Морфологічний аналіз в геоморфології": 
- вміти моделювати основні процеси майбутнього дослідження з метою 
вибору методів дослідження, наявного апаратурного забезпечення або 
створення нових методик, користуватися нормативно-правовими актами та 
нормативно-технічною документацією;  
- вміти обробляти та аналізувати отримані результати досліджень та 
документально їх оформляти; 
- вміти проводити просторовий аналіз природних та суспільних явищ і 
процесів, їх тотальність; 



- уміти виділяти ієрархічно структуровані підрозділи просторової організації 
суспільства; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни „ Морфологічний аналіз в 
геоморфології ” 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 вивітрювання; 
 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 вивітрювання. 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, коразії, 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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1. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік  
 
2. Методи діагностики успішності навчання студентів здійснюється 

шляхом: оцінювання якості виконання та теоретичного осмислення 
практичних робіт; устного контролю знань з кожної теми; оцінювання 
поточних письмових робіт та іспиту.   
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