




 Вступ 
 

Навчальна програма дисципліни “ МОНІТОРИНГ 
ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ СВІТОВОГО 
ОКЕАНУ” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки 
PhD студентів спеціальності 106 „Географія”. 

Предметом вивчення навчальної дисціпліни є геоморфологічні обєкти і 
процеси в береговій зоні Світового океану у звязку з необхідністю її 
господарського використання. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: засвоїти сучасні комплексні методи моніторінгу геоморфологічних 
процесів в береговій зоні Світового океану. 

Завдання:  
- Основні риси історії моніторінгу берегової зони протягом останнього 
сторіччя; 
- визначити розташування геоморфологічних обєктів в береговій зоні 
морів та океанів, їх особливості та класифікації; 
- визначати розбіжності в формуванні рельєфу в різних частинах 
берегової зони, в регіональних та зональних; 
- визначити складність будови берегової зони, з урахуванням її 
надводної та підводної частини; 
- практичне значення моніторінгу берегової зони. 
 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
КЗН.04 – володіння комплексними та прикладними методами 

дослідження в географії, фундаментальними навичками науково-дослідної 
роботи; 

- вміти аналізувати наукову літературу з метою вибору напрямку 
досліджень, обрати самостійно або кваліфіковано сприйняти представлену 
тему досліджень; 

- вміти моделювати основні процеси майбутнього дослідження з метою 
вибору методві 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 обробляти. 

КЗН.06 – уміння збирати, обробляти, зберігати та ананлізувати наукову 
географічну інформацію з метою вибору напрямку досліджень за обраною 
темою з використанням сучасних інформаційних технологій; 

- уміння створювати авторські та користуватись стандартними банками 
компютерних програм і банками даних; 



- уміння виконувати інноваційну діяльність щодо впровадження 
досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу; 

- вміти користуватись програмами ГІС ArcGis, Mapinfo, Excel для 
побудови карт та графиків; 

КЗП.17 – 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 обробляти; 

КСП. 12 – володіти логікою збалансованої організації суспільства; 
- вміти визначати використовувати універсальні аналітичні методи та 

прийоми обробки статистичних данах. 
 

Програмні результати навчання (вміння та навички): 
- володіння комплексними та прикладними методами дослідження в 

географії, фундаментальними навичками науково-дослідної роботи; 
- вміти обробляти та аналізувати отримані результати досліджень та 

документально їх оформляти; 
- уміння збирати, обробляти, зберігати та аналізувати наукову 

географічну інформацію з метою вибору напряму досліджень за обраною 
темою з використанням сучасних інформаційних технологій; 

- вміти обробляти та аналізувати отримані результати досліджень та 
документально їх оформляти; 

- вміти використовувати універсальні ананлітичні методи та прийоми 
обробки статистичних даних. 
 
Курс буде викладений у формі лекцій (8 годин) та організації самостійної 
роботи студентів (82 години). 

  

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Моніторінг берегових процесів 
Тема 1. Основні риси історії моніторінгу берегової зони протягом 

останнього сторіччя. Види моніторінгу та їх призначення в береговій зоні 
моря.  

Тема 2. Обєкти моніторінгу в береговій зоні морів та океанів, їх 
особливості та класифікації. 

Тема 3. Моніторінг абразійних форм рельєфу і процесів їх формування. 
Особливості хвильового впливу, з урахуванням сили хвилювань, уклонів 
підводного схилу, розмірів захисного притульного пляжу та висоти кліфу. 

Тема 4. Моніторінг акумулятивних форм рельєфу та процесів їх 
утворення в різних фізико-географічних умовах. 



Тема 5. Нехвильові процеси розвитку берегової зони та особливості їх 
моніторінгу. Визначення, зміст, взаємодія з суміжними обєктами, внесок 
хвильових процесів, розвиток в часі, практичне значення. 
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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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