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ВСТУП 
 Дисципліна „Четвертинна геологія з основами геоморфології”  є 
складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем 6.040103-Геології «Бакалавр» галузі знань 0401 
«Природничі науки» з напряму підготовки 040103-Геологі, спеціальності _ 
Дана дисципліна  є нормативною, за спеціальністю (спеціалізацією) -  
Викладається у 2 семестрі 2 курсу в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS) 
зокрема: лекції – 30 год., практичні 12 год. самостійна робота –45 год. У 
курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульно-контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з різними напрямами 
геоморфології та четвертинної геології та їх зв‘язку з іншими природничими 
та фізико-хімічними науками, висвітлення та засвоєння питань 
геоморфологічної будови Землі та методів її вивчення, ознайомлення з 
головними поняттями про генетичні типи відкладів, принципами та методами 
стратиграфічного розчленування відкладів четвертинного віку. 

Завдання курсу належить розгляд усіх рельєфотворних процесів 
зовнішньої та внутрішньої динаміки, а також сучасних свідчень про 
геоморфологічну будови Землі, морфолітогенетичні процеси та речовинно-
генетичні характеристики відкладів четвертинної системи. 
 Структура курсу: Передбачає проведення двох модульних контрольних 
робіт  протягом семестру. Перший змістовий модуль складається із  4 тем, 1, 
2 і 3 теми містять в собі по одній лекції, та мають 1 практичну роботу, 4 тема 
- 2   лекції  та 1 практичну роботу. До другого змістового модуля входять 3 
теми (теми 5, 6, 7). 5 тема містить в собі 7 лекції та 3 практичних роботи, 6-а 
тема включає в себе лише одну лекцію, а 7-а тема - 2 лекції та 1 практичну 
роботу.   

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: теоретичний матеріал в обсязі всього курсу „Четвертина геологія з 
основами геоморфології”, що передбачений навчальною програмою 
дисципліни, методи дослідження рельєфу та четвертинних відкладів, 
генетичні типи, їх формування та історію походження, стратиграфічну шкалу 
четвертинних відкладів. 
вміти: орієнтуватися в геоморфологічних картах та картах четвертинних 
відкладів; визначати генетичні типи континентальних відкладів; будувати 
розрізи по картах четвертинних відкладів; володіти навичками по 
використанню спеціального програмного забезпечення для аналізу рельєфу. 

Місце дисципліни „Четвертина геологія з основами геоморфології” займає 
одне з базових місць у  підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем „бакалавр» , оскільки є дисципліною, що надає та поглиблює знання з 
термінологічних основ геологічної науки, визначає головні напрямки 
дослідження процесів екзогенної геодинаміки, аналізує важливі 
взаємозв‘язки між окремими компонентами геологічного середовища, яке 
всебічно досліджується та вивчається протягом усього наступного періоду 
навчання.  
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Зв’язок з іншими дисциплінами. „Четвертина геологія з основами 
геоморфології” є основою для подальшого вивчення та поглиблення знань з 
геології, з використанням методів геолого-геоморфологічних досліджень,   
для вивчення  морської геології, неотектоніки,  стратиграфії з використанням 
стратиграфічної шкали четвертинних відкладів для подальшого вивчення 
регіональної геології, палеонтології, мікропалеонтології та  ГІС-технологій. 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1, 2, 3, 4  - 29  год, а у змістовий модуль 2 
(ЗМ2) – теми  5, 6, 7 – 61 год. Обов’язковим для іспиту є здачою модульних контрольних 
робіт та практичних робіт не менше ніж 10 балів. 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 10 балів Max. –30  бали Min. –10 бали Max. – 30 балів 

Модульна контрольна 
робота 1 

10 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

  10 30 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 20  балів, деканатом до здачі іспиту не допускаються.. 

 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 
МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 
студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 
2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

іспит  Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 10 10 15 35 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

 
Шкала відповідності іспиту    
               

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 
90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

35 – 59  2 не задовільно 
1 – 34    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

 
 
Змістовний модуль 1. Методи геоморфологічних досліджень та вивчення 
четвертинних відкладів. Вираз деформацій гірських порід у рельєфі. 
 
Тема 1. Геоморфологія як наука та методи геоморфологічних досліджень. (5 
год.). Історія розвитку геоморфології як науки. Головні напрямки геоморфології. 
Властивості рельєфу.  Типи рельєфу. Форми рельєфу. Генетичні типи рельєфу. 
Тема 2. Теоретичне та практичне значення четвертинної геології та методи 
дослідження четвертинних відкладів (7 год.). Четвертинна геологія як наука. 
Методи четвертинної геології. Генетичні типи.  Стратиграфічна шкала 
четвертинних відкладів. Класифікація карт четвертинних відкладів. 
Континентальні четвертинні відклади. Палеорельєф. 
Тема 3. Фактори рельєфотворення та категорії рельєфу (5 год.). Ендогенні 
фактори. Екзогенні процеси. Морфоструктури їх характеристики. 
Морфоскульптури. Деформація гірських порід їх властивості. Морфоструктури їх 
вираження в рельєфі. Роль тектонічних рухів на рельєфоутворення. 
Тема 4. Ендогенні процеси та рельєф (12 год.). Ендогенні фактори. Ендогенні 
морфоструктури. Форми рельєфу магматичного походження.  Вплив тектонічних 
рухів на формування  рельєфу. Генетичні типи морфоструктур. Ознаки тектонічних 
рухів. 
 
Змістовний модуль 2. Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи 
континентальних відкладів. Принципи стратиграфічного розчленування 
четвертинних відкладів. 
 
Тема 5. Морфолітогенез в субаеральних умовах (41 год.). Екзогенні 
рельєфоутворення. Корелятивні відношення між рельєфом і відкладами. 
Морфогенез. Елювіальні відклади. Вивітрювання. Форми вивітрювання. Структура 
і текстура елювіальних відкладів. 
Тема 6. Морфолітогенез в субаквальних умовах (6 год). Флювіальні відклади. 
Форми флювіальних структур. Будова річкових терас. Карстовий морфогенез. Їх 
форми. Схилові процеси. Делювіальні морфо скульптури. Динаміка 
рельєфоутворень в вологих умовах . Кріогенні  процеси, їх форми. 
Тема 7. Геоморфологічне районування України та четвертинні відклади на її 
території (14 год.). Геоморфологічні та четвертині карти їх подібність та 
відмінність. Схема побудов карт четвертинних відкладів. Генетичні властивості 
четвертинних відкладів. Генералізація четвертинних відкладів.  Роль 
неотектонічних факторів на формування антропогенних утворень. Екологічна 
геоморфологія. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість годин № 
лек
ції 

Назва лекції 
Лекції Практ. Самост. 

роб. 
Змістовий модуль 1 

Методи геоморфологічних досліджень та вивчення четвертинних відкладів. Вираз 
деформацій гірських порід у рельєфі 

1 Тема 1. Геоморфологія як наука та методи 
геоморфологічних досліджень. 
Лекція 1. Геоморфологія як наука. Об‘єкт та предмет 
досліджень. Теоретичне та практичне значення 
геоморфології. Історія розвитку геоморфології як 
науки. Методи геоморфологічних досліджень. 

2 3 

2 Тема 2. Теоретичне та практичне значення 
четвертинної геології та методи дослідження 
четвертинних відкладів 
Лекція 2. Четвертинна геологія як наука. Головні 
завдання та значення четвертинної геології. Методи 
четвертинної геології. Класифікація генетичних типів 
континентальних відкладів.. 

2 

2 

3 

3 Тема 3. Фактори рельєфотворення та категорії 
рельєфу  
Лекція 3. Фактори рельєфотворення. Форми рельєфу 
та їх генетична класифікація. Морфографія та 
морфометрія рельєфу 

2 3 

4 Тема 4. Ендогенні процеси та рельєф  
Лекція 4. Форми рельєфу, пов‘язані з ендогенними 
рельєфотворними процесами. Вираз деформацій 
гірських порід, що не розвиваються, у рельєфі. 
Фактори виразу. 

2 

2 
 

3 

5 Лекція 5. Рельєфотворна роль тектонічних рухів 
земної кори. Неотектоніка та формування рельєфу. 
Головні ознаки тектонічних рухів у рельєфі. 

2  3 

 Модульна контрольна робота 1*    
Змістовий модуль 2 

Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи континентальних відкладів. 
Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів 

6 Тема 5. Морфолітогенез в субаеральних умовах 
Лекція 6. Форми рельєфу, пов‘язані з екзогенними 
процесами. Поняття про морфолітогенез. 
Елювіальний морфолітогенез. 

2 3 

7 Лекція 7. Розвиток схилів, схилових процесів та 
схилові відклади. 

2 

2 

3 

8 Лекція 8. Флювіальний морфолітогенез. 2 3 
9 Лекція 9. Карстовий морфолітогенез. 2 

2 
3 

10 Лекція 10. Гляціальний морфолітогенез. Кріогенні 
процеси та їх рельєфотворне значення. 

2 3 

11 Лекція 11. Аридний морфолітогенез. 
 

2 

2 
 

3 



 8 

12 Лекція 12. Антропогенні форми рельєфу та відклади 2 3 
13 Тема 6. Морфолітогенез в субаквальних умовах  

Лекція 13. Рельєфотворні процеси в межах дна 
океанів та морів. Геоморфологічні елементи 
океанічного дна.  Геоморфологія морських берегів. 
Відклади морських узбережжів 

2  4 

14 Тема 7. Геоморфологічне районування України та 
четвертинні відклади на її території 
 Лекція 14. Принципи та схеми стратиграфічного 
розчленування четвертинних відкладів. 

2 4 

15 Лекція 15. Геоморофлогічне районування України та 
четвертинні відклади на її території. 

2 

2 
 

4 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота2*    
 ВСЬОГО 30 12 48 

*Контрольні модульні роботи проводяться під час лекційних або практичних  робіт 
 
Загальний обсяг 90 год, у тому числі –  
Лекцій – 30 год, 
Практичних – 12 год 
Самостійна робота –48 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Змістовий модуль 1 
Методи геоморфологічних досліджень та вивчення четвертинних 

відкладів. Вираз деформацій гірських порід у рельєфі. 
Тема 1 

Геоморфологія як наука та методи геоморфологічних досліджень (5 год.) 
 

Лекція 1. Геоморфологія як наука. Об‘єкт та предмет досліджень. Теоретичне та 
практичне значення геоморфології. Історія розвитку геоморфології як науки. Методи 
геоморфологічних досліджень – 2 год Визначаються об‘єкт та предмет геоморфології. 
Аналізуються головні напрямки геоморфологічних досліджень, визначається парадигма 
геоморфологічної наукази. Надається детальна характеристика морфометричних, 
генетичних методів дослідження рельєфу та методичних засад визначення абсолютного та 
відносного віку рельєфу. Аналізується роль палеогеоморфологічних досліджень у 
вивченні закономірностей поширення корисних копалин.  

                          
Завдання для самостійної роботи (3 год) – Проаналізувати теоретичне та 

практичне значення геоморфології. Визначити поняття „методу” у наукових 
дослідженнях. Опанувати поняття „морфологія”, „генезис” та „вік” рельєфу.  
Контрольні запитання та завдання. 

1. Охарактеризувати основні підходи в геоморфологічних дослідженнях. Об’єкт та 
предмет геоморфології. 
2. Методи геоморфологічних досліджень. 
3. Практичне та наукове значення геоморфології. 

 
Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- 
М. :Недра, 1981.-215с., розд.1 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-
174 с., розд. 1 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина 1. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 

с. Розд.1 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 1. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 1. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 1. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 1-2. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина 1. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.1-3, частнина 

1-2. 
Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 1. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 1. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 1-2. 
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Тема 2 
Теоретичне та практичне значення четвертинної геології та методи 

дослідження четвертинних відкладів (7 год.) 
Лекція 2. Четвертинна геологія як наука. Головні завдання та значення 

четвертинної геології. Методи четвертинної геології. Класифікація генетичних типів 
континентальних відкладів – 2 год Визначається предмет та об‘єкт досліджень 
четвертинної геології. Підкреслюються головні особливості четвертинного періоду. 
Надається характеристика геологічних, фізико-хімічних, стратиграфо-кліматичних та 
геохронометричних методів вивчення четвертинних відкладів. Аналізуються принципи 
класифікації генетичних типів континентальних відкладів.   

Практичне заняття 1. Визначення гіпсометричних та морфометричних 
характеристик рельєфу по топографічній карті. Побудова топографічного профілю  - 2 год   

1. Проаналізувати гіпсометричні характеристики рельєфу по топографічній 
карті: визначити максимальні та мінімальні абсолютні відмітки, переважаючі відмітки, 
характер зміни абсолютних висот. 

2. Описати гідрологічні об‘єкти у межах карти.  
3. Побудувати топографічний профіль по лінії А-В. Диференціювати 

орографічні ділянки. Дати гіпсометричну характеристику рельєфу по всьому профілю 
та у межах кожної орографічної ділянки за морфологією поверхні  та абсолютними 
відмітками.  

4. Скласти карту гіпсометрії сучасного рельєфу з районуванням за 
особливостями гіпсометричних  ділянок. 

5. Побудувати морфологічні профілі поперечного перетину річкових долин у 
верхній, середній та нижній течії та визначити  їх тип. 

6. Визначити тип рельєфу у межах карти. 
 

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрцювати літературу до лекційного та 
практичного матеріалу. Оформити практичну роботу 1. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Особливості четвертинного періоду та відкладів. Значення четвертинної 
геології як науки. 

2. Охарактеризувати методи досліджень в четвертинній геології. 
3. Морфологічний вираз структурних форм в рельєфі. Основні умови виразу. 

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- 
М. :Недра, 1981.-215с., розд.2 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-
174 с., розд. 1-1 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина 1-2. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 

с. Розд.2 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 1-2. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 1-2. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 2. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 1-3. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина 1-2. 
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10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.1-3, частнина 
2-3. 

Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 1. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 1-2. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 1-2. 

Тема 3 
Фактори рельєфотворення та категорії рельєфу (5 год.) 

Лекція 3. Фактори рельєфотворення. Форми рельєфу та їх генетична класифікація. 
Морфографія та морфометрія рельєфу – 2 год Визначаються ендогенні та екзогенні 
фактори рельєфотворення та джерела енергії ендогенних та екзогенних процесів. 
Підкреслюються причинно-наслідкові зв‘язки між ними. Надається характеристика 
класифікаційних категорій рельєфу за морфологією, генезисом, розмірами. Проводиться 
аналіз морфології, генезису та віку рельєфу та визначаються проблемні питання у 
визначенні генезису рельєфу та з‘ясування вікової приналежності денудаційного рельєфу.  

 Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрацювати лекційний та практичний 
матеріал. Підібрати літературу та оформити практичну роботу. 
 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Морфологічний вираз структурних форм в рельєфі. 
2.  Основні умови виразу. 
3. Вираз складчастих деформацій у рельєфі. 

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная 
геология.- М. :Недра, 1981.-215с., розд.2-3 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 
1985.-174 с., розд. 3 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина 3. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-

319 с. Розд.3 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 2-3. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 2-3. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 2-3. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 

3. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина 2-3. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, 

частнина 3-4. 
Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 3. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 2-3. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 2-3. 

 
Тема4.  
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Ендогенні процеси та рельєф (12 год.) 
 

Лекція 4 Форми рельєфу, пов‘язані з ендогенними рельєфотворними процесами. 
Вираз деформацій гірських порід, що не розвиваються, у рельєфі. Фактори виразу. – 2 год 
Проводиться аналіз виразу у рельєфі різних структурних форм, що не розвиваються 
(моноклінальних структур, складчастих та розривних деформацій). Аналізується вплив 
морфології та будови структур на рельєфотворення. Визначаються головні умови виразу 
деформацій гірських порід у рельєфі.  

Практичне заняття 2. Визначення морфометричних показників рельєфу по 
топографічній карті заданого масштабу. Побудова карти горизонтального розчленування 
рельєфу, вертикального розчленування рельєфу, карт кутів нахилу земної поверхні. 
Визначення морфометричних показників рельєфу по топографічній карті заданого 
масштабу.  – 2 год 

1. Визначення ерозійних елементів у межах карти.  
2. Визначення довжини ерозійних форм  у межах елементарних одиниць. 
3. Побудова карти горизонтального розчленування рельєфу засобами програми 

„Surfer”. 
4. Аналіз просторового розподілу показників горизонтального розчленування 

рельєфу  у межах карти.  
5. Визначення екстремальних висот у межах елементарних одиниць на топографічній 

карті.  
6. Побудова карти вертикального розчленування рельєфу засобами програми „Surfer”. 
7. Аналіз просторового розподілу показників вертикального розчленування рельєфу  

у межах карти.         
8. Виділення ділянок на топографічній карті з однаковим закладенням горизонталей 

та визначення кутів нахилу земної поверхні у їх межах за шкалою закладень.  
9. Побудова карти середніх кутів нахилу земної поверхні.  
10. Аналіз просторового розподілу показників кутів нахилу земної поверхні  у межах 

карти.        
 

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрацюватння лекційного та 
практичного матеріалу, опрацювання літературних джерел. Оформлення практичної 
роботи. 

 
Лекція 5.  Рельєфотворна роль тектонічних рухів земної кори. Неотектоніка та 

формування рельєфу. Головні ознаки тектонічних рухів у рельєфі. – 2 год.  Розглядається 
складність та направленість тектонічних рухів та динамічні параметри структурних форм. 
Визначаються ознаки тектонічних рухів у межах рівнинних та гірських областей, а також 
у межах шельфової та берегової зони. Доводиться геоморфологічна зональність та 
стадійність розвитку структурних форм. Аналізуються принципи побудови карт 
неотектоніки.   
      

 Завдання для самостійної роботи (3 год) – Підготуватись контрольно-
модульної роботи . Оформити практичні роботи. Опрацювати літературу до лекційного та 
практичного матеріалу. 

Контрольні запитання та завдання. 
1. Літолого-стратиграфічні умови та глибина денудаційного зрізу як фактори виразу 

деформацій у рельєфі. 
2. Геоморфологічні умови розвитку позитивних та негативних структурних форм. 

Рекомендована література: 
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Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- 
М. :Недра, 1981.-215с., розд.3-4. 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-
174 с., розд. 3-4. 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина 3-4. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 

с. Розд.3-4 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 4. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 3-4. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 3-4. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 3-4. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина 4. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, частнина 4-

5. 
Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 3-4. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 3-4. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 3-4. 

 
 

Типові завдання до модульної контрольної роботи №1. 
2. Властивості рельєфу та його класифікація. 
3. Визначення морфометричних показників рельєфу та використання їз для  

побудови карт. 
4. Уміння визначати морфоструктури та морфоструктури земної кори. 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 1. 
1. Охарактеризувати основні підходи в геоморфологічних дослідженнях. Об’єкт та 

предмет геоморфології. 
2. Методи геоморфологічних досліджень. 
3. Практичне та наукове значення геоморфології. 
4. Особливості четвертинного періоду та відкладів. Значення четвертинної геології як 

науки. 
5. Охарактеризувати методи досліджень в четвертинній геології. 
6. Морфологічний вираз структурних форм в рельєфі. Основні умови виразу. 
7. Вираз складчастих деформацій у рельєфі. 
8. Літолого-стратиграфічні умови та глибина денудаційного зрізу як фактори виразу 

деформацій у рельєфі. 
9. Геоморфологічні умови розвитку позитивних та негативних структурних форм. 

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- М. 
:Недра, 1981.-215с., розд.1-4. 
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2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-
174 с., розд. 1-4. 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина 1-4. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 

с. Розд.1-4 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 1- 4. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 1-4. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 1-4. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 1-4. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина  1-4. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, частнина 1-5. 

Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 1-4. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 1-4. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 1-4. 

 
 

Змістовий модуль 2 
Екзогенні рельєфотворні процеси та генетичні типи континентальних 

відкладів. Принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів 
 

Тема 5. 
 Морфолітогенез в субаеральних умовах (41 год.) 

Лекція 6. Форми рельєфу, пов‘язані з екзогенними процесами. Поняття про 
морфолітогенез. Елювіальний морфолітогенез – 2 год. Викладаються принципи 
морфолітогенетичного аналізу, визначаються корелятні та конформні взаємовідносини 
між рельєфом та відкладами. Надається загальна характеристика типів морфолітогенезу в 
субаеральних умовах. Аналізуються процеси вивітрювання та форми рельєфу, що 
утворюються у результаті їх дії. Обговорюються умови формування елювіальних 
відкладів, їх структурно-текстурні особливості та характер поширення.  
 

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрацювати лекційний та 
практичний матеріал та літературу, оформити практичну роботу. 

 
Лекція 7. Розвиток схилів, схилових процесів та схилові відклади. – 2 год 

Визначаються головні умови формування силових процесів у континентальних умовах та 
наводиться їх класифікація. Надається характеристика власне гравітаційних процесів та 
схилів, сформованих за рахунок їх дії. Аналізується морфологія та умови формування 
зсувів, наводиться класифікація зсувів, проводиться детальний аналіз можливих причин їх 
формування. Тлумачаться поняття про пенеплени, педиплени, педименти та поверхні 
вирівнювання.   

Практичне заняття 3. Визначення структурно-морфометричних показників 
рельєфу по топографічній карті заданого масштабу. Побудова карти порядків долин та 
вододільних ліній. Побудова карт базисних, вершинних поверхонь. - 2 год. 

1. Аналіз гідрографічної сітки в межах топографічної карти заданого масштабу. 
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2. Аналіз вододільних поверхонь у межах карти.  
3. Визначення порядків долин та вододільних ліній на основі дихотомічної 

класифікації. 
4. Побудова карти порядків долин та вододільних ліній. 
5. Аналіз місцевих базисів ерозії. 
6. Побудова карт базисних та вершинних поверхонь різних порядків. 
7. Аналіз карт базисних та вершинних поверхонь різних порядків з метою 

відтворення морфогенезу досліджуваної території. 
 
 Завдання для самостійної роботи (3 год) – Оформити практичну роботу 3, 

підготувати відповідну літературу до лекційного  та практичного матеріалу. 
 

Лекція 8. Флювіальний морфолітогенез – 2 год Надається характеристика 
поєднаного формування форм рельєфу та відкладів, утворених за рахунок діяльності 
тимчасових та постійних водних потоків. Наводяться дані щодо динаміки та формування 
малих флювіальних форм, визначаються головні особливості будови річкових долин, 
аналізуються морфолітогенетичні процеси у їх межах.  

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрацювати лекційний матеріал та 
написати реферат на довільну тему пройденого матеріалу. 

 
Лекція 9 Карстовий морфолітогенез – 2 год Розглядаються умови формування 

карсту та його зонально-кліматичні типи. Аналізуються форми карстового рельєфу 
(поверхневі та підземні). Визначається роль гідрологічного режиму у межах карстових 
областей. Наводиться характеристика підземноводних (субтерральних) типів відкладів у 
межах карстових областей. Аналізуються псевдокарстові процеси та форми рельєфу.  

 Практичне заняття 4. Загальна характеристика та класифікація 
геоморфологічних карт. Принципи складання. Визначення морфоструктурних та 
морфоскульптурних ознак певної території по загальній геоморфологічній карті. – 2 год 

1. Типи геоморфологічних карт та їх класифікація. 
2. Принципи складання загальних геоморфологічних карт. 
3. Аналіз легенди загальної геоморфологічної карти. 
4. Визначення морфоструктурних ознак певної території. 
5. Дати загальну характеристику геомоорфологічної будови певної території.  
 

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Підготувати лекційний та 
практичний матеріал, підбір літературних джерел, оформлення практичної роботи 4. 

 
Лекція 10. Гляціальний морфолітогенез. Кріогенні процеси та їх рельєфотворне 

значення – 2 год. Наводиться характеристика гляціально-конструктивного та гляціально-
деструктивного морфогенезу. Розглядаються режим, динамічні умові формування та 
форми рельєфу у межах гірських та покривних льодовиків. Визначаються головні 
характеристики та типи моренних відкладів. Аналізуються умови формування та 
особливості водно-льодовикових форм рельєфу та відкладів. Наводиться характеристика 
їх поширення у межах України. Визначаються головні ознаки кріогенного 
морфолітогенезу. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опанувати матеріал, викладений у 

лекції 11. Написати реферат на тему ”Причини зледенінь” 
 



 16 

Лекція 11. Аридний морфолітогенез  - 2 год.  Наводиться характеристика 
екзогенного рельєфотворення у межах аридних областей. Розглядаються умови 
формування дефляційного та корозійного рельєфу, визначаються головні особливості 
еолових акумулятивних форм. Аналізується склад та умови утворення еолових відкладів 2 
год 

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрацювати лекційний та 
практичний матеріал. Оформити практичну роботу. Опрацювати відповідну літературу до 
лекційного матеріалу. 

 

Лекція 12. Антропогенні форми рельєфу та відклади – 2 год. Надається 
характеристика форм рельєфу, створених антропогенною діяльністю. Наводяться дані 
щодо складу та умов утворення та поширення антропогенних відкладів. Визначаються 
мета та завдання екологічної геоморфології.  

Практичне заняття 5.  Дешифрування форм рельєфу по космічних знімках. 
Основні ознаки дешифрування . Аналіз форм рельєфу по аеро-, космо- і топоматеріалах з 
використанням геологічних карт.– 2 год. 

1. Аналіз космічних знімків та визначення морфологічних та історико-генетичних 
особливостей рельєфу. 

2. Аналіз матеріалів дистанційного зондування Землі та визначення особливостей 
рельєфу за ними.  
3. Дешифрування аерофотознімків та визначення морфології, генезису та динамічних 
факторів розвитку рельєфу. 
4. Опис геоморфологічної будови ділянки знімку за результатами дешифрування.. 

 
Завдання для самостійної роботи (3 год) – Написати реферат на тему „Вплив 

антропогенної діяльності на рельєф”. 
Контрольні запитання та завдання. 

1. Охарактеризувати екзогенні фактори рельєфотворення. 
2. Проаналізувати виділення поняття “морфолітогенез”. 
3. Екзогенна геодинаміка та типи морфолітогенезу. 
4. Основна характеристика елювіального типу морфолітогенезу. 
Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- 
М. :Недра, 1981.-215с., розд. 4-5. 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-
174 с., розд. 4-5. 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина  4-5. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 

с. Розд. 4-5 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 5. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 5. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 1-4. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 4. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина  4. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, частнина 5. 
Додаткова: 
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11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 4. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 4. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 4-5. 

Тема 6.  
Морфолітогенез в субаквальних умовах  (6 год.) 

Лекція 13. Рельєфотворні процеси в межах дна океанів та морів. Геоморфологічні 
елементи океанічного дна. Морська геоморфологія. Геоморфологія морських берегів. 
Відклади морських узбережжів. – 2 год. Аналізуються методи дослідження рельєфу дна 
океанів та морів. Визначаються ендогенні та екзогенні рельєфотворні процеси у межах 
океанічного дна. Наводиться класифікація категорій рельєфу за морфологічними 
ознаками. Конкретизується будова рельєфу кожного морфологічного елементу 
океанічного дна. Наводяться типи та характеристики геоморфологічної будови морських 
берегів у різних частинах Світового океану. Аналізуються процеси формування 
узбережних відкладів 

 Завдання для самостійної роботи (3 год) – Опрацювати літературні джерела 
до пройденого матеріалу, написати реферат на тему 6. 
 

Контрольні запитання та завдання. 
1. Водний (аквальний) парагенетичний ряд континентальних відкладів. 
2. Визначити відмінності між різними фаціями алювіальних відкладів. 
3. Охарактеризувати основні генетичні групи власне льодовикових відкладів 

(гляціальної). 
4. Охарактеризувати основні властивості лесових відкладів. 
5. Розкрити основні принципи стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів. 
6. Охарактеризувати схему четвертинних відкладів України. 

 
Рекомендована література: 
Основна: 
 
1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология.- М. 

:Недра, 1981.-215с., розд. 5. 
2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 1985.-174 

с., розд. 5-6. 
3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина  5-6. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-319 с. 

Розд. 5 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 5-6. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 5. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 4. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 4. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина  4-5. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, частнина 5. 
Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 4-5. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 4. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 5. 
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Тема 7. 

Геоморфологічне районування України та четвертинні відклади на її території 
(14 год.) 

Лекція 14. Принципи та схеми стратиграфічного розчленування четвертинних 
відкладів – 2 год. Аналізується низка методів, що використовуються для стратифікації 
четвертинних відкладів. Наводяться схеми стратиграфічного розчленування четвертинних 
відкладів. Деталізуються відомості щодо виділення кожного стратиграфічного підрозділу.  

Завдання для самостійної роботи (3 год) –Опанувати лекційни та практичний 
матеріал. Підібрати літературу та оформити практичні роботи. 

 
Лекція 15. Геоморфологічне районування України та четвертинні відклади на її 
території – 2 год. Наводяться сучасні схеми геоморфологічного районування України, 
зазначаються головні принципи цього районування. Аналізуються умови формування та 
закономірності поширення четвертинних відкладів на території України.  

Практичне заняття 6.  Вивчення та засвоєння принципів побудови опорних 
розрізів  та карт четвертинних відкладів України. Принципи геоморфологічного 
районування України та характеристика четвертинних відкладів у її межах – 2 год. 

 
1. Визначити головні принципи складання карт четвертинних відкладів. 
2. Аналіз віку та генетичних типів четвертинних відкладів у межах карти. 
3. Побудувати розрізи по учбовим картах четвертинних відкладів. 
4. Складання геологічного розрізу по карті четвертинних відкладів. 
5. Аналіз умов залягання та будови четвертинних відкладів за даними геологічних 
розрізів.  
6. Проаналізувати схеми стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів 
України. 
7. Аналіз сучасних схем геоморфологічного районування України.  
8. Охарактеризувати генетичні типи континентальних відкладів України, їх  
формаційні та фаціальні приналежності. 
 

Завдання для самостійної роботи (3 год) – Підготуватися до контрольної 
модульної роботи 2. Дооформити всі практичні роботи.  

Контрольні запитання та завдання. 
1.Екзодинаміка схилів і субаеральних умовах. 
2.Розкрити основні принципи класифікації та виділення генетичних типів 
континентальних відкладів. 

3.Охарактеризувати елювіальний парагенетичний ряд (ряд кори звітрювання), 
генетичні типи та групи генетичних типів в цьому ряді 

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная 
геология.- М. :Недра, 1981.-215с., розд. 5. 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 
1985.-174 с., розд. 5-6. 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина  5-6. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-

319 с. Розд. 5 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 5-6. 
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6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 5. 
7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 

Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 4. 
8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 4. 
9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495.с. частнина  4-5. 
10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, частнина 

5. 
Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 4-5. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 4. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 5. 

 
Типові завдання до модульної контрольної роботи № 2. 

 
1. Проаналізувати карти четвертинних відкладів України. 
2. Використання ДДЗ в інженерно-геоморфологічних дослідженнях. 
 

Контрольні питання та завдання до модульної контрольної роботи 2. 
1. Охарактеризувати екзогенні фактори рельєфотворення. 
2. Проаналізувати виділення поняття “морфолітогенез”. 
3. Екзогенна геодинаміка та типи морфолітогенезу. 
4. Основна характеристика елювіального типу морфолітогенезу. 
5. Флювіальний морфолітогенез. Морфологія та динаміка річкових русел. 

Наземний карстовий морфолітогенез. 
6. Екзодинаміка схилів і субаеральних умовах. 
7. Розкрити основні принципи класифікації та виділення генетичних типів 

континентальних відкладів. 
8. Охарактеризувати елювіальний парагенетичний ряд (ряд кори звітрювання), 

генетичні типи та групи генетичних типів в цьому ряді. 
9. Водний (аквальний) парагенетичний ряд континентальних відкладів. 
10. Визначити відмінності між різними фаціями алювіальних відкладів. 
11. Охарактеризувати основні генетичні групи власне льодовикових відкладів 

(гляціальної). 
12. Охарактеризувати основні властивості лесових відкладів. 
13. Розкрити основні принципи стратиграфічного розчленування четвертинних 

відкладів. 
14. Охарактеризувати схему четвертинних відкладів України. 

Рекомендована література: 
Основна: 
 

1. Кизельватер Д.С., Раскатов Г.И., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная 
геология.- М. :Недра, 1981.-215с., розд. 1-5. 

2. Кизельватер Д.С., Рыжова А.А. Основы четвертичной геологии.- М.: Недра, 
1985.-174 с., розд. 1-6. 

3. Костенко Н.П. Геоморфология.-М.:Мысль, 1985.-383 с., частина  1-6. 
4. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология .- М.: Высшая школа, 1988.-

319 с. Розд. 1-5 
5. Макарова Н.В. Четвертичная геология. – М.: МГУ, 2002. – 234 с., розділ 1-6. 
6. Рычагов Г.И. Основы геоморфологии. – М.:2005, частина 1-5. 
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7. Симонов Ю.Г., Болысов С.И. Методы геморфологических исследований. 
Методология. – М.:Аспект Пресс, 2002. частина 1-4. 

8. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картирование. – М.:Недра, 1975., розділ 
1-4. 

9. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посібник. – К.: Вища 
школа, 2005. – 495.с. частнина  1-5. 

10. Щукин И.С. Общая геоморфология - М.:Изд-во  МГУ, 1960,1964,74 т.3, частнина 
1-5. 

Додаткова: 
11. Антропогеновые отложения Украины.- К.: Наук. думка, 1986.-152 с. Розділ 1-5. 
12. Боуэн Д. Четвертичная геология. – М :Мир 1981-655 с., розділ 1-4. 
13. Геоморфологическое картирование. – М.:Высшая школа, 1977., розділ 1-5. 
14. Коррелятные отложения в геоморфологии / Н.А.Флоренсов, Б.П. Агафонов, 

Л.Н. Ивановский и др. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ние, 1986. розд. 1-3. 
15. Костенко Н.П. Геоморфология. М. МГУ,1999, розд. 1-3 
16. Костенко Н.П. Развитие рельефа горных стран. М. Мысль,1979 , частина 1-4. 
17. Костенко Н.П. Развитие складчатых и разрывных деформаций в орогенном 

рельефе. М. Недра,1972, частина 1-3 
18. Костенко Н.П., Макарова Н.В., Корчуганова Н.И. Выражение в рельефе 

складчатых и разрывных деформаций. М.МГУ.1999, частина 1-4. 
19. Ласточкин А.Н. Морфодинамический анализ. – Л.1987. розділ 1-4. 
20. Ласточкин А.Н. Рельеф земной поверхности. – СПб, 1991, розділ 1-2. 
21. Митропольський О.Ю., Іванік О.М. Основи морської геології. – К.:ВПЦ 

„Київський університет”, 2004. – 219 с, розділ 1-5. 
22. Пенк В. Морфологический анализ. – М.:Географгиз, 1961, розд. 1-3. 
23. Полунин Г.В. Динамика и прогноз єкзогенных процессов. – М.: Наука, 1989, 

част. 1-5. 
24. Проблемы теоретической геоморфологии. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 512 с., розд. 

1-2.  
 

Типові завдання до іспиту. 
1. Знати відповіді на 78 питань до іспиту. 
2. Побудувати розрізи, схеми,  карти, визначити генетичні типи четвертинних 

відкладів. 
 

 

Питання на іспит 
 

1. Формування водно-льодовикових відкладів. 
2. Методи геоморфологічних досліджень. 
3. Генезис рельєфу. 
4. Елювіальний тип морфолітогенезу. 
5. Геоморфологічний етап розвитку Землі. 
6. Розвиток схилів. Поняття про пенеплени, педименти, педименти та 

поверхні вирівнювання. 
7. Сучасні екзогенні процеси на дні океану. 
8. Особливості четвертинного періоду та його відкладів. 
9. Флювіальний морфолітогенез. 
10. Еволюція та типи морських берегів. 
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11. Коливання клімату та зледеніння в антропогені. 
12. Направленість тектонічних рухів. 
13. Карстовий морфолітогенез. 
14. Практичне і наукове значення геоморфології. 
15. Морфологічний вираз структурних форм в рельєфі. Основні умови 

виразу деформацій в рельєфі. 
16. Наземний карстовий морфолітогенез. 
17. Практичне і наукове значення четвертинної геології. 
18. Прояв складчастих деформацій у рельєфі. Морфологія складок. 
19. Робота схилових, еолових та флювіальних процесів в аридних умовах. 
20. Використання комп’ютерних технологій в геоморфології та 

четвертинній геології. 
21. Деформації розривів та їх прояв у рельєфі. 
22. Екзогенний морфолітогенез на дні Світового океану. 
23. Методи четвертинної геології. Загальна характеристика. 
24. Екзогенні фактори рельєфотворення. 
25. Поняття про морфоструктури та морфоскульптури. 
26. Геологічні методи четвертинної геології. 
27. Ендогенні фактори рельєфотворення. Джерела енергії ендогенних 

процесів. 
28. Роль палеогеоморфологічних досліджень в пізнанні сучасного рельєфу. 
29. Археологічні методи та їх значення для вивчення четвертинних 

відкладів. 
30. Морфологічний вираз структурних форм, що розвиваються. 
31. Формування алювіальних відкладів. 
32. Кліматостратиграфічні методи дослідження четвертинних відкладів. 
33. Геоморфологічні умови розвитку позитивних та негативних 

структурних форм. 
34. Підземний карстовий морфолітогенез. 
35. Геохронометричні методи та їх значення для дослідження 

четвертинних відкладів. 
36. Геоморфологічна зональність. 
37. Основні риси екзогенної геодинаміки аридного типу. 
38. Фізико-хімічні  та фізичні методи для дослідження четвертинних 

відкладів. 
39. Екзогенна геодинаміка. Типи  морфолітогенезу. 
40. Льодовиково-конструктивний морфогенез. 
41. Значення аерометодів для дослідження рельєфу та четвертинних 

відкладів. 
42. Формування і динаміка малих флювіальних форм. 
43. Особливості вивітрювання та елювіоутворення в аридних умовах. 
44. Принципи побудови геоморфологічних карт. Класифікація 

геоморфологічних карт. 
45. Морфологія та динаміка річкових русел. Формування алювіальних 

відкладів. 
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46. Гляціальний морфолітогенез. 
47. Принципи побудови карт четвертинних відкладів. 
48. Заплава. Формування заплавної долини. Будова рельєфу заплав.Типи 

заплав. 
49. Кріогенний морфолітогенез. Кріогенні рельєфоутворені процеси. 
50. Варвохронологічний метод дослідження четвертинних відкладів. 
51. Принципи і схеми стратиграфічного розчленування четвертинних 

відкладів. 
52. Проблеми формування та еволюції вулканічного рельєфу. 
53. Динамічні умови формування алювію. 
54. Неотектоніка та формування рельєфу земної поверхні. 
55. Класифікація генетичних типів континентальних відкладів. 
56. Типи вулканічної діяльності та комплекс форм рельєфу, що їм 

відповідає. 
57. Вік рельєфу. 
58. Ендогенні процеси та рельєф. 
59. Формування річкових терас. 
60. Фактори рельєфотворення. 
61. Генетичні типи рельєфу. 
62. Морфологічні і генетичні типи річкових долин. 
63. Поняття про форми та елементи форм рельєфу. 
64. Основні положення теорії тектоніки плит. 
65. Льодовиково-деструктивний морфогенез. 
66. Принципи морфолітогенетичного аналізу. 
67. Екзодинаміка схилів в субаеральних умовах. 
68. Формування еолових відкладів. 
69. Вулканізм як фактор рельєфотвореня. 
70. Морфолітогенез в субаеральних умовах. 
71. Методи стратиграфічного та палеогеографічного вивчення 

четвертинних відкладів. 
72. Вплив геологічної будови на рельєфотворення. 
73. Аридний морфолітогенез 
74. Геоморфологія як наука. Об‘єкт досліджень та завдання геоморфології. 
75. Морфографія та морфометрія рельєфу. 
76. Зсувні схили і процеси сповзання. 
77. Формування морен та їх типи.  
78. Четвертинна геологія як наука. Об‘єкт досліджень та завдання. 

 
 

 
 


