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У методичних вказівках до написання курсової роботи з дисципліни «Четве-

ртинна геологія з основами геоморфології та обробка даних ДЗЗ» викладено 
вимоги до її виконання та оформлення.  

Методичні вказівки включають опис завдань та етапи підготовки курсової 
роботи, в результаті написання якої студент закріплює навички щодо застосування 
методів стратиграфічного розчленування четвертинних відкладів, визначення ге-
нетичних типів континентальних відкладів, побудови карт четвертинних відкладів 
та кореляції розрізів, аналізу елементів та форм рельєфу та принципів побудови 
геоморфлогічних карт, з’ясування динамічних проявів новітніх тектонічних рухів, 
виділення морфоструктурних та морфоскульптурних ознак рельєфу, застосування 
методів дистанційного зондування Землі для аналізу геолого-геоморфологічних 
процесів, складання геолого-геоморфологічного профілю денної поверхні та ви-
значення морфометричних показників рельєфу. Важливим елементом роботи є 
застосування методів ГІС-аналізу та просторового моделювання, а також викорис-
тання сучасних методів та тнхнологій обробки та інтерпретації даних дистанційно-
го застосування Землі для вирішення геолого-геоморфологічних завдань. 

Рекомендовано для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про 
Землю для закріплення знань та навичок з дисциплін «Четвертинна геологія з ос-
новами геоморфології та обробка даних ДЗЗ». Методичні вказівки також можуть 
бути використані під час вивчення окремих навчальних компонентів «Четвертин-
на геологія», «Геоморфологія», «Тектонічна геоморфологія», «Геологічна інтерп-
ретація матеріалів дистанційного зондування Землі». 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТАКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Необхідною складовою професійної підготовки майбутнього фахівця є роз-

виток навичок самостійної роботи, вміння опрацьовувати, систематизувати та 
аналізувати інформацію, робити висновки на основі отриманих результатів. Саме 
ці навички та вміння є основою успішної науково-дослідницької роботи, а одним 
зі способів розвитку вищенаведених навичок та вмінь є виконання курсової робо-
ти. 

Дана курсова робота є завершальним етапом вивчення навчальної дисцип-
ліни «Четвертинна геологія з основами геоморфології та обробка ДЗЗ». Вона є ва-
жливим елементом навчальної роботи студента, де він має продемонструвати 
своє вміння самостійно аналізувати геологічні карти четвертинних та дочетвер-
тинних утворень, матеріали дистанційних зондувань Землі, робити побудови для 
визначення мофрометричних харакетристик рельєфу території та на основі вико-
наної робити формулювати висновки про геоморфологічну будову та особливості 
геологічного розвитку території в четвертинному періоді. Основою курсової робо-
ти є комплекти карт ГДП-200 (геологічне довивчення площ масштабу 1:200000) 
території України. За бажанням студента курсова робота може бути виконана для 
будь-якої території Світу. 

Курсова робота складається із текстової частини та графічних додатків. Стру-
ктура текстової частини єподібною до пояснювальної записки до геологічних карт 
масштабу 1:200000. Графічні додатки ілюструють особливості орогідрографії тери-
торії (розрізи денної поверхні, структурно-геоморфологічні схеми, поперечні роз-
різи гідрографії) і можуть бути доповнені додатковими схемами та малюнками. 

Всі графічні додатки виконуються із застосування геоінформаційного про-
грамного забезпечення, де кожний студент може проявити здібності та підходи 
до стоврення графічного матеріалу. 

Захист курсової роботи відбувається публічно у четвертому семестрі на засі-
данні комісії. 

При виконанні й оформленні курсової роботи студент має дотримуватися 
вимог відповідних інструкцій щодо складання карт четвертинних відкладів та 
оформлення звітів. Перед аналізом карти необхідно уважно вивчити умовні поз-
начення карти та додаткові схеми, які супроводжують кожний лист ГДП-200. 

Викладати матеріали у текстовій частині курсової роботи слід у доказовій 
формі, кожний висновок має бути чітко аргументований, за необхідності з поси-
ланням на літературні джерела, важливі положення потрібно ілюструвати рисун-
ками, схемами, розрізами, стратиграфічними колонками. Текст роботи являє со-
бою короткий (як правило 20-30 сторінок) виклад, який складається за змістом: 

Вступ 
Фізико-географічний нарис 
Стратиграфія четвертинних відкладів 
Геоморфологія та процеси рельєфоутворення 
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Неотектоніка 
Історія геологічного розвитку у четвертинному періоді  
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
2.1. Вступ 

 
У Вступі зазначаються мета та завдання курсової роботи, загальні дані про 

територію досліджень відповідно до отриманої карти – установу, яка виконала 
картувальні роботи, авторів карти та рік видання, масштаб та площу в квадратних 
кілометрах, спосіб зображення рельєфу. У кінці вступу наводяться відомості щодо 
обсягу курсової роботи в сторінках, кількість ілюстарцій, таблиць та графічних до-
датків. 

Метою курсової роботи є всебічне вивчення четвертинних утворень, історії 
їх формування, особливостей геоморфологічної будови території долсіджень та 
тектонічних процесів впродовж антропогену. 

Завдання роботи – це певні етапи роботи, які спрямовані на досягнення вка-
заної мети. Формулювання завдань слід робити у послідосності їх виконання, од-
нозначно та лаконічно із зазначенням методів їх вирішення. 

  
 

2.2. Фізико-географічний нарис 
 
Фізико-географічні особливості району описуються на основі складеної схе-

ми орогідрографії (дивись у графічних додатках), яка характеризує основні риси 
рельєфу й річкової мережі в межах території карти та дає змогу відобразити зако-
номірності поширення головних позитивних і негативних форм рельєфу, визначи-
ти план річкової мережі та зв’язок рельєфу із геологічною будовою району. 

Оскільки на картах геологічного змісту масштабу 1:200000 рельєф зображу-
ється горизонталями з великим кроком між ними, для його характеристики слід 
побудувати карту ізоліній висот на основі цифрових моделей рельефу (дивись ро-
зділ «Обробка даних супутникових знімків»). 

Для загальної характеристики рельєфу слід скористатися горизонталями, які 
наведені на карті, а також висотними відмітками, вказати на характер рельєфу та 
якими формами він розчленований. Потрібно вказати, у яких загальних висотних 
межах розташований район, найвищі й найнижчі зони в його межах, дати загаль-
ну характеристику типу рельєфу (гірський рельєф, низовинний, височинний) і ви-
конати геоморфологічне районування за рельєфом. Обчислити відносні переви-
щення над найвищою абсолютною висотою додатніх форм рельєфу та найнижчи-
ми відмітками від’ємних форм.  

Описуючи річкову мережу, слід насамперед, виділити великі річкові басей-
ни, а потім послідовно описати головні водні артерії та їхні притоки, зазначити ро-
зміри басейнів водозбору, для кожного басейну охарактеризувати річкові долини. 
Для великих річок слід зазначити, яка чистина річки (верхів’я, середня течія, ниж-
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ня частина) наявні в межах карти. Якщо долина річки повністю розміщена в межах 
досліджуваної площі, потрібно описати витоки, середню течію та гирло, зазначити 
абсолютні висоти у верхів’ях і в нижній течії річки,визначити характер рисунку річ-
кової системи: деревовидний, пір’ястий, решітковий (ортогональний), паралель-
ний, радіальний, кільцеподібний (див. Додаток Д). 

Окрім річок, описують також озера, болота, морське узбережжя, вказують 
глибини водойм (якщо наявні дані), конфігурацію берегової лінії тощо. Для озер 
визначають довжину берегової лінії, її характер (рівна, зрізана тощо) та відмітки 
урізу води. 

Необхідно навести характиристику шляхів сполучення (залізниці, автошляхи, 
польові дороги), якщо вони зображені на карті, доступність району для дослі-
джень, прохідність для різних видів транспорту, гірські перевали та умови їх по-
долання. Слід надати свідчення про населені пункти, про інфраструктурні об’єкти, 
яка є на карті (рудники, заводи, ферми тощо). 

 
 

2.3. Стратиграфія четвертинних відкладів 
 
Опис стратиграфії робиться на основі схеми стратиграфічної шкали або схе-

ми кореляції, яка є обов’язком елементом зарамочного оформлення кожної гео-
логічної карти четвертинних відкладів. Для деяких карт схема кореляції склада-
ється на окремому аркуші разом з іншими умовними позначеннями. 

Загалом стратиграфічна шкала четвертинних відкладів поділяється на між-
народну стартиграфічну шкалу (МСШ), регіональну та місцеву. 

До МСШ входить система та відділ. Регіональні та місцеві стратиграфічні 
одиниці - це розділ, ланка, ступінь та кліматоліт. 

Літологічне та генетичне різноманіття четвертинних відкладів та їх тісний 
зв’язок з неотектонікою, геоморфологією та рельєфом обумовило й особливий 
підхід при складанні їх схем кореляції. Ці схеми складаються за стратиграфічно-
генетичним принципом – тобто кожен генетичний тип відкладів має в схемі свою 
стратиграфічну колонку. Відповідно, при описі кліматолітів або ступенів потрібно 
давати характеристику кожного генетичного типу відкладів, вказувати на їх гео-
морфологічну позицію, підстелюючі та перекриваючі відклади. Опис стартиграфії 
четвертинних відкладів робиться на основі геологічної карти та розрізівПравиль-
ний аналіз стратиграфії четвертинних відкладів дозволить зробити висновки про 
геологічну історію четвертинного періоду, неотектоніку та рельфоутворюючі про-
цеси. 

 
Зразок опису стратиграфічного підрозділу 

 
Неоплейстоцен  
Нижня ланка (РI) 
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Будацький ступінь (bk) 
 

Будацький ступінь представлений нерозчленованими алювіальними 
відкладами та широкинським й приазовським кліматолітами складеними 
елювіально-делювіальними та еолово-делювіальними відкладами. 

Алювіальні відклади (a5PIbk) складені слабозцементованими кварцо-
вими пісками з глинисто-алевритовим цементом потужністю від 2 до 3,5 ме-
трів. Відклади формують п’яту надзаплавну терасу в долинах річок Стрімка та 
Лісова. Відклади прилялагють до дочетвертинних утворень шостої надзапла-
вної тераси та частково перекриті відкладами четвертої надзаплавної тераси.  

Широкинський кліматоліт. 
Елювіально-делювіальні відклади (edPIsh) складені суглинками важки-

ми бурими з двома прошарками палеогрунтів. Загальна потужніть відкладів 
1-2,5 м. Відклади залягають на вододільних ділянках, рідко відслонюються в 
бортах долин у нижній течії річок. Відклади залягають на утвореннях крижа-
нівського кліматоліту, перекриваються приазовським або сульським клімато-
літами. 

Еолово-делювіальні відклади (vdPIsh) складені лесовидними суглинка-
ми ... (далі опис за вище наведеним прикладом) 

 
 

2.4. Геоморфологія та процеси рельєфоутворення 
 
У вступі до цього розділу дається загальна геоморфологічна характеристика 

району, встановлюється залежність мезо- та мікрорельєфу від особливостей гео-
логічної будови. Наводиться опис різних генетичних типів рельєфу (флювіогляціа-
льний, алювіальний, колювіальний, елювіальний тощо), обгрунтовується їого вік, 
детально характеризується геоморфологічна будова річкових долин, морських уз-
береж, районів давнього зледеніння тощо. Особливу увагу приділяють опису су-
часних геоморфологічних процесів (утворення ярів, осувів (зсувів грунту), обвалів, 
осипів, селів, карсту тощо), звертають увагу на антропогенне перетворення рель-
єфу. 

Для характеристики морфологічної складової рельєфу необхідно виконати 
наступні завдання. 

Визначити морфометричні та гідрологічні параметри річок: напрямок пото-
ку, довжину в межах карти, ширину русла, глибину, відмітки урізу води, швидкості 
потоку, характер відкладів у межах русла. Визначити кількість приток у річок та їх 
порядок. 

Побудувати морфологічні (поперечні) профілі річкових долин на трьох дові-
льних ділянках (у верхній, середній та нижній течії) та визначити тип долин (симе-
тричний, асиметричний, V-подібний, U-подібний, коритотободібний, терасовий). 
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Провести аналіз стадії розвитку річкової долини за генетичним її розвитком 
(юність, зрілість, старість) (див. Додаток З). 

Побудувати профіль денної поверхні (див. Додаток І). За допомогою ГІС тех-
нологій, по створеній триангуляційній моделі будується профіль за довільною лі-
нією.  

Побудувати поздовжній профіль річкового русла. Визначити характер та 
стадію вироблення поздовжнього профілю (профілю рівноваги) річки 
(невироблений поздовжній профіль потоку, майже вироблений профіль, 
вироблений профіль).  

Визначити середні, максимальні та мінімальні абсолютні відмітки поверхні, 
проаналізувати переважаючі висоти. 

Визначити морфометричні характеристики рельєфу (гyстоту 
горизонтального розчленування рельєфу, глибину вертикального розчленування 
рельєфу ("енергію" рельєфу), кути нахилу земної поверхні). Оцінити просторовий 
розподіл даних показників та причини їх зміни. 

 Для визначення горизонтального розчленування рельєфу на кожній ділянці, 
виділеній під час фізико-географічного районування, необхідно визначили густину 
горизонтального ерозійного розчленування за формулою: 

 
                                                               D = LR / S                                                               (2.1) 

 
де LR - сумарна довжина всіх водотоків, зображених на карті, включаючи 

тимчасові водотоки у балках і ярах; S - площа ділянки фізико-географічного 
районування) і показник вертикального розчленування рельєфу за формулою: 

 
                                                  VC = Hmax – Нміn                                                      (2.2) 

 
де Нmах - найвища висотна відмітка, Hmin - найнижча висотна відмітка в 

межах ділянки. Ступінню ерозійного розчленування рельєфу є функція прояву 
неотектонічних рухів.  

Також вживають спосіб трапецій (квадратів) для картографування густоти 
горизонтального розчленування рельефу. Покажчик горизонтального 
розчленування (ryстоти ерозійної мережі) визначається за формулою: 

 
                                                   K =L/P                                                                       (2.3) 

 
де L- загальна довжина ерозійноі мережi в межах квадрату, Р- площа 

квадрату). 
Для визначення показника гyстоти горизонтального розчленування рельєфу 

піднімаються всі ерозійні форми (до ярів включно), а саме їх тальвеги. Потім карта 
ділиться на рівновеликі квадрати площею 1 км2. У межах кожного квадрату 
визначається довжина ерозійної мережі. Саме при виборі такої площі квадрату в 
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масштабі 1: 25 000 чітко визначаеться різниця інтенсивності горизонтального 
розчленування рельєфу в межах території, що картографується. Для того, щоб 
уникнути різних параметрів облікових одиниць, неповні квадрати в окраїнних 
частинах території доповнюються територіею сусідніх районів, і показники ryстоти 
ерозійної мережі визначаються як для повного квадрату. Обраховані таким чином 
показники ryстоти ерозійної мережі належать до центрів кожного квадрату. 
Здійснивши інтерполяцію значення ryстоти ерозійної мережі, проводять ізолінії 
густоти ерозійної мережі (ізоденси) через 0,5 км/км2 (1/км).  

 Показником глибини, чи інтенсивності вертикального розчленування 
рельєфу, є амплітуда коливання висот земної поверхні, тобто перевищення 
вершин позитивних форм над дном негативних чи глибина негативних форм 
відносно вершин позитивних. При складанні карти глибини вертикального 
розчленування рельєфу в межах елементарної територіальної одиниці (квадрату 
площею 1 км ) визначається різниця екстремальних висот, тобто  

 
                                                               ΔH = Hmах- Нmin                                            (2.4) 

 
Обраховані таким шляхом показники є максимальними відносними 

висотами і належать до центру кожного квадрату. Далі проводиться інтерполяція 
отриманих значень. Рекомендовано складати основну шкалу ізоліній через 10 м. 
Однак у деяких районах кратні 10-метрові лінії не можуrь відобразити особливості 
вертикального розчленування території. Тому в цьому випадку слід проводити 5-
метрові ізолінії.  

Кути нахилу земної поверхні являють собою найважливішу морфометричну 
характеристику, що визначає величину та характер розчленування рельєфу. 

Карти кутів нахилу можуть бути фактичними та середніми. 
Фактичні карти кутів нахилу земної поверхні складаються переважно за 

картами крупного масштабу та є необхідними для безпосереднього вирішення 
низки практичних завдань. Карти середніх кутів нахилу складаються для загальної 
характеристики рельєфу земної поверхні з метою фізико-географічного, 
геоморфологічного, ерозійного районування тощо. 

 Для складання карти кутів нахилу користуються шкалою закладень. Суть 
створення карти за шкалою закладень полягае в тому, що на карті виділяють 
ділянки з однаковим закладенням горизонталей відповідно до заздалегідь 
підготовленої градації кутів нахилу. Перевага цього методу полягає в реальному 
показі кутів нахилу земної поверхні.  

При складанні карт кутів нахилу будь-яким способом (картограми, ізоліній) 
принцип вибору інтервалу (градацій) кутів нахилу залежить від призначення та 
масштабу карти, що створюється, а також характеру рельєфу. Так, наприклад, 
можна використовувати таку градацію кутів нахилу для карти масштабу 1 : 25000: 
0-0,5°, 0,5-1,5°, 1,5-3°, 3-6°, 6- 12°, 12-20°, більше 20°. 
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 Для створення карти середніх кутів нахилу визначають максимальні й 
мінімальні кути нахилу в межах елементарної територіальної одиниці, знаходять 
середне значення і відносять його до центру обраної одиниці. Отримані значення 
інтерполюють і будують карту середніх кутів нахилу земної поверхні.  

Виконання роботи рекомендовано супроводжувати побудовою карти 
середніх кутів нахилу земної поверхні.  

При аналізі просторового розподілу визначених морфометричних 
покажчиків слід вказати на загальний розподіл визначеного показника на 
дослідженій території; визначити максимальні й мінімальні значення цих 
покажчиків, з`ясувати причини та фактори їх просторового розподілу. 

 Визначити тип рельєфу дослідженої території за характером гіпсометрї (та 
морфологією поверхні. 

 Проаналізувати одноманітність чи різноманітність рельєфу. При аналізі 
геоморфологічної будови території необхідно визначити окремі морфологічні 
елементи рельєфу та з'ясувати їх відповідність структурним формам, а також 
вказати на генетичні та вікові особливості рельєфу. Визначити прямий або 
інверсійний характер рельєфу. Проаналізувати морфоструктурні та 
морфоскульптурні елементи рельєфу. 

Карту кутів нахилу рельєфу та експозиції схилів можна отримати за допомо-
гою обробки цифрових моделей рельєфу за допомогою геоінформаційних систем 
(дивись розділ обробка супутникових даних). Ці морфометричні карти допомо-
жуть охарактеризувати та встановити взаємозалежність сучасного рельєфу з мор-
фоструктурами, визначити ділянки переважаючої акумуляції, підвищеної та низь-
кої ерозії. 

 
Класифікація генетичних типів континентальних відкладів 

Парагенетич-
ний ряд 

Групи генетич-
них типів 

Генетичні типи 
відкладів  
(індекси) 

Форми рельєфу 
утворені генетич-

ними типами 

Елювіальні 
(кора 
вивітрювання) 

1. Група грунтів Термофракційний 
елювій. 
Криогенний 
елювій. 
 (е) 

Кам’яні глетчери 
(це великі лопаті 
складені продук-
тами морозного 
вивітрювання); 

Хемоморфний 
елювій. 
(е) 

Кари (утворені в 
процесі вилугову-
вання вапнякових 
порід) 

2. Група самої 
кори вивітр. 
 

Елювій самої кори 
вівітрюв. 
(е) 

Тори (невеликі 
останці корінної 
породи що висо-
чать над навко-



12 

 

лишньою тери-
торією) 

Схиловий 
(колювіальний) 

 

1. Гравітаційна 
група (обвалений 
колювій) 
 

Обвалені накопи-
чення.  
(с) 

Дерупційні нако-
пиченя (обвали); 

Осипні накопи-
чення. 
(с) 

 Дерсперсні нако-
пичення (осипні 
лотки) 

2. Водно-
гравітаційна гру-
па (колювій зпов-
зання) 
 

Зсувні накопи-
чення.  
(с) 

Деляпсійні  

Соліфлюкційні 
накопичення. 
(с) 

накопичення (зсу-
ви); Соліфлюкційні 
накопичення (на-
горні тераси, куру-
ми) 

3.Водно-схилова 
група (колювій 
змиву) 

 Делювій (d) Делювіальні тера-
си, 

Схиловий 
пролювій 
(p) 

Конус виносу. 

Водний (ак-
вальний) 

1. Група 
відкладів русло-
вих водяних 
потоків 
(флювіальна) 

Алювій (а) Тераси, заплави, 

Пролювій (р) Дельти, псевдо те-
раси, конус виносу 

2. Група озерних 
відкладів 
(лімнічна) 

Водно прибійні, 
донні течії. 
Гравітаційні на-
копичення. 
Хемогенні нако-
пичення. 
Органогенні на-
копичення. 
(l) 

Підводні вали, те-
раси, підводні де-
рупційні, деляп-
ційні накопичення. 

Підземноводя
ні (субтеральні) 

1. Група 
відкладів печер 
(субтеральна) 
 

Залишково-
обвальні 

Карсти, боксити 

Водно-механічні  Печери 
Водно-хемогенні Натічні утворення, 

сталактити, стала-
гміти, ооліти 
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Органогенні 
 

Органічні накопи-
чення 

2. Група 
відкладів джерел 
(фонтальна) 

Туфи і травертини Туфи – гірські по-
роди утворені із 
твердих продуктів 
вулканічного виве-
рження; траверти-
ни - вапнякові туфи 

Льодовикові 
(гляціальні) 

1. Група самого 
льодовика 
(гляціальна) 
 

Основні морени. 
Краєві морени. 
Бокові морени. 
Донні морени. 
(g) 

Друмліни, морена, 
баранячі лоби, 
хвилясті рівнини, 
троги 

2. Група водно-
льодовикових 
відкладів 
(флювіогляціальн
а) 
 

Прильодовикові 
відклади 
(перигляціальні). 
Зальодовикові 
відклади. 
(fg) 

Ками, ози 

3. Група льодо-
виково-озерна 
(лімнічно-
гляціальна) 

Озерно-
льодовикові 
відклади. 
(lg) 

Зсуви, обвали 

Вітрові 
(еолові) 

1. Група еолових 
пісків 
(перфляційна) 

Еолові піски 
(v) 
 

Бархани, дюни 

2. Група еолових 
лесів 
(суперфляційна) 

Еолові леси 
(v) 
 

Лесові пустині 

Біогенні Група 
торфянників 
 

Автохтонні тор-
фянники (низинні 
та у верхів’ях) 
(b) 

Торфяні накопи-
чення 
 
 
 
 
 

Вулканогенні 1. Група 
відкладів водяно-
го зносу 

Відклади водяно-
го зносу 

Лахари 

2. Група 
відкладів джерел 

Відклади гейзерів Фумароли 
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Техногенні Група утворень: 
насипів, намивів, 
штучні водойми,  

Гірська 
промисловість. 
Будівництво. 
Іригація. 
Господарсько-
битові. (t) 

Терикони, 
Дамби, дорожні 
насипи, штучні во-
дойми, штучні 
кар’єри, терасу-
вання схилів інш. 

 
 

2.5. Неотектонічні та сучасні рухи 
 
Головним завданням цього розділу є характеристика тектонічних рухів кінця 

неогену та четвертинного періоду. Це завдання вирішується шляхом аналізу мор-
фоструктур та морфоскульптур території, їх розташування та просторового спів-
відношеннями. 

Тривалість неотектонічного періоду вважається 22-25 млн.років. Саме за цей 
відрізок часу прояви рельєфоутворювальних процесів зберігаються у сучасних фо-
рмах земної поверхні, що є свідченням тісного зв'язку геоморфології з неотектоні-
кою. Під час неотектонічних процесів гідрографічна сітка залишається незмінною 
поки структурний план території є стабільним. Із активізацією або зміною напрям-
ків висхідних тектонічних переміщень, річкова та ерозійна системи починають 
своє перепланування за рахунок зміни базиса ерозії та закладання нових водото-
ків у верхів’ях та вододільних ділянках загалом. Нисхідні тектонічні рухи можуть 
призвести до формування заболочених ділянок та озер. Іншим індикатором нео-
тектонічної динаміки є прояви гравітаційних процесів – наприклад зсувів та селеві 
потоки. 

Таким чином, комплексний аналіз будови гідромережи, гравітаційних про-
цесів та ділянок акумуляції відкладів дозволяє встановити характер неотектоніч-
них процесів. 

Виклад розділу має починатися з характеристики тектонічного положення 
району. 

Наводяться дані про великі тектонічні одиниці та морфоструктурне району-
вання території досліджень (щит, плита, складчастий комплекс, тощо), зазначаєть-
ся конкретна тектонічна ділянка (блок, зона зчленування блоків, шовна зона, схил 
щита тощо). Опис неотектоніки власне території досліджень починається з виді-
лення локальних морфоструктур, що мають чітко виражені ознаки. Проводячи 
неотектонічний аналіз, потрібно обгрунтувати виділення кожної морфоструктур-
ної одиниці, навівши узагальнені дані щодо її віку та генезису. 

У складі окремих морфоструктурних одиниць необхідно виділити морфос-
кульптури, що ускладнюють кожну морфоструктуру, описати їх за генетичними, 
віковими, морфологічними характеристиками. Основна увага приділяється фор-
мам залягання четвертинних відкладів та їх положення у рельєфі. 
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Ерозійна мережа постійних та тимчасових водотоків аналізується на основі 
побудованих поперечних та поздовжніх профілів річок, визначенні порядку еро-
зійних форм, аналізу розташування базових та проміжних акумуляційних форм 
рельєфу та вік відкладів, які їх заповнюють. На основі проведеного аналізу визна-
чаються етапи та напрямки неотектонічних переміщень. 

Завершуючи аналіз неотектоніки, потрібно зробити висновки щодо морфос-
кульптурних ознак та морфоструктурного плану території, виділити ділянки з од-
наковими розвитком, вказати послідовність їх формування. У висновках – вказати 
переважаючий вплив ендогенних чи екзогенних чинниківна рельфоутоврення., 
зазначити етапи та напрямки неотектонічних переміщень. 

 
 
 

2.6. Історія геологічного розвитку території у четвертинному періоді 
 

Цей розділ спирається на інтегральному аналізі даних попередніх розділів. 
Тут необхідно використати аналіз речовинного складу, потужності відкладів, умов 
їх залягання, прояви розвитку вертикальних та горизонтальних тектонічних рухів, а 
також зміни умов накопичення відкладів. 

Опис починається із зазначення тектонічного режиму території в четвертин-
ному періоді (загальне підняття або опускання території, чи чергування висхідних 
та нисхідних рухів), визначення фаціальних особливостей відкладів на основі опи-
су літології, особливостей поширення, структури та взаємовідношень з оточуючи-
ми відкладами. 

Розділ викладається на основі схеми кореляції четвертинних відкладів від 
найдавніших до наймолодших. Для кожного вікового проміжку (наприклад широ-
кинського, приазовського, мартоноського), виходячи з літології та генезису відк-
ладів, описуються фаціальні обстановки, панівні процеси. На основі латерального 
розповсюдження відкладів, визначених по геологічній карті та розрізах, а також 
даних свердловин, робиться заключення стосовно палеогеографічних та палеоге-
оморфологічних умов їх формуванняі. 

Вище наведений опис обов’язково супроводжується описом неотектонічних 
подій, які можуть мати еволюційний (фоновий) або імпульсний (короткочасний) 
характер. 

Опис історії геологічного розвитку території не може суперечити раніш 
отриманим висновкам інших розділів курсової роботи. 

 
 

2.7. Висновки 
 
У стислій формі наводяться головні характеристики четвертинних відкладів, 

геоморфологічних особливостей та процесів рельєфоутворення, етапів та динамі-
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ки неотектонічних рухів. Обов’язково потрібно зробити висновок про рівень взає-
мозалежності між геологією четвертинних відкладів, неотектонічними процесами 
та формуванням рельєфу. Зазначити які головні фактори та процеси утворили чет-
вертинні відклади та сучасні геоморфологічні особливості території досліджень. 

 
 

2.8 Список використаних джерел 
 

Найбільшу допомогу під час написання курсової роботи можуть надати пра-
ці загального характеру (про будову й етапи геологічного розвитку територій, фо-
рмаційне та фаціальне розчленування відкладів, генетичні типи відкладів, морфо-
структурний та морфоскульптурний план території тощо), а також довідкова літе-
ратура та інтернет ресурси. 

У списку літератури слід наводити лише ті праці, на які є посилання в тексті. 
Джерела розміщують за алфавітним порядком. Дані про статті мають містити прі-
звище та ініціали автора (авторів), рік видання, назву статті, назву журналу, збір-
ників, серію, номер журналу (збірника), сторінки, на яких розміщена стаття. Для 
монографії наводяться прізвище й ініціали автора, рік видання, назва книги, місце 
видання, видавництво, загальну кількість сторінок. Посилаючись на літературне 
джерело в тексті слід наводити прізвище автора та рік у (круглих дужках), напри-
клад (Білоус та ін., 2011). Якщо в роботі міститься посилання на джерело, яке 
розміщено в інтернеті, то обов’язково потрібно вказати заголовок, прізвище авто-
ра (за наявності) та повну адресу інтернет сторінки, наприклад  (Державна геологі-
чна карта України, https://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep.php?listn=l37-8). 

Список використаних джерел пропоновано оформляти за міжнародним  
стандартом APA (American Psychological Association) (див. Додаток Г).  Для полег-
шення процедури оформлення наукових джерел можна користуватися будь-яким 
сайтом он-лайнового автоматичного формування за посиланнням, наприк-
лад: (Citation Machine, http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;  
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual) та інших. 

Видання за стилем АРА оформлюється автоматично, наприклад, при 
використанні Google Scholar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep.php?listn=l37-8
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3. ОБРОБКА ДАНИХ CУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ 
 
Сьогодні важко уявити наше життя без використання супутникових знімків – 

вони є загальнодоступними в кожному смартфоні (GoogleEarth, GoogleMaps), ви-
користовуються для вирішення наукових та прикладних задач у науках про Зем-
лю, екології, аграрному секторі, інфраструктурних проектах та багатьох інших га-
лузях. Існує достатньо багато безкоштовних он-лайн ресурсів із супутниковими 
знімками, які може використовувати широке коло споживачів. Прикладами таких 
платформ є Earth Observing System, LandViewer, EO Browser, EarthExplorer та інші. 

Для виконання курсової роботи можна використати сайт геологічної служби 
США, на якому зібрано одну з найбільших безкоштовних збірок супутникових зні-
мків USGS-NASA. Доступ до таких знімків можна отримати безпосередньо через 
сервіс EarthExplorer. Звичайно, студент може використати інші доступні ресурси та 
сервіси. 

Обробка даних дистанційних зондувань Землі, їх комплексування з нециф-
ровими геологічними картами та іншими графічними матеріалами здійснюється 
за допомогою геоінформаційних систем (ГІС). Серед ліцензованих програмних 
продуктів, однією з найбільш розповсюджених серед користувачів є лінійка про-
грам компанії ESRI (платформа ArcGIS). Відкритими (безкоштовними) ГІС є 
Quantum GIS, SAGA, gvSIG, GRASS та нішію 

Нижче наведено приклад обробки даних SRTM за допомогою ArcMap для 
отримання морфометричних карт, які використовуються при виконанні курсової 
роботи. 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) – це міжнародний дослідницький 
проект головною метою якого було створення цифрової моделі рельєфу земної 
поверхні з високою розподільною здатністю (DEM – Digital Elevation Models). Топо-
графічні дані вперше були зібрані спеціальною радарною системою з борту орбі-
тального апарату «Endeavor» у 2000 році й продовжують оновлюватись та попов-
нюватись й надалі. 

Для користувачів зараз доступні дані, які охоплюють земну поверхню між 
60° північної та 56° південної широти. Розподільна здатність зображень становить 
3 кутові секунди (3 arc-second, приблизно 90 метрів) та 1 кутова секунда (1 arc-
second, приблизно 30 метрів). Різницю в якості зображень з розподільною здатні-
стю 3'' та 1'' наведено на зображені 1. Матеріали зйомок знаходяться у вільному 
доступі, їх можна завантажити з вебсайту Геологічної служби Сполучених Штатів 
(United States Geological Survey) https://earthexplorer.usgs.gov/, а також інших ін-
формаційних ресурсів, які можна легко знайти в інтернеті за відповідним пошуко-
вим запитом. 

 

Характеристика даних SRTM 
(https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-

elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-1) 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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Проекція Географічна (Geographic) 

Горизонтальний Datum WGS84 

Вертикальний Datum 
EGM96 (Earth Gravitational Model 

1996) 

Вертикальні одинці виміру Метри 

Просторова розподільна 
здатність 

1 кутова секунда (~30 метрів) 
3 кутова секунда (~90 метрів) 

Розмір одного растру (ар-
кушу) 

1°×1° (по широті та довготі) 

Довжина хвилі С-
діапазону 

5.6 см 

 
 

 
 

Зображення 1. Різниця зображень цифрового рельєфу з розподільною здатністю 90 
м (ліворуч) та 30 м (праворуч). http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA18813. 

Відео: https://photojournal.jpl.nasa.gov/archive/PIA18813-1280.mov 
 
SRTM дані мають формат .hgt – це бінарний формат, який широко застосо-

вується у геоінформаційних системах та може бути використаний за допомогою 
такого програмного забезпечення як ArcMap, QGIS та інше. Окрім цього, ті ж самі 
дані доступні в більш розповсюдженому форматі Тif з доданою інформацією про 
проекцію (GeoTiff). 

Кожен окремий растр (аркуш) SRTM має розміри 1°×1° по широті та довготі. 
Назви аркушів уніфіковано відповідно до координат їх південно-західного кута, 
що легко дозволяє визначити їх координатні межі (зображення 2). Для прикладу, 

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA18813
https://photojournal.jpl.nasa.gov/archive/PIA18813-1280.mov
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файл з назвою n38e007 означає, що південно-західний кут аркушу має координати 
38° північної широти та 7° східної довготи. 

 

 
 

Зображення 2. Межі аркушів SRTM відповідно до координат їх південно-
західного кута зазначеного в назві файлу. 

 
 
Завантаження даних DEM в ArcMap 
1. Відкрийте вже існуючий в ArcMap проект до якого потрібно додати 

растр з цифровим рельєфом, або створіть новий, та збережіть його зі зручною та 
зрозумілою для вас назвою за наступною послідовністю: File → New → (Blank Map) 
→ OK; File → Save As → (select folder and file name) → OK (зображення 3). В наве-
деному далі прикладі проект названо GIS-lab1. 

2. Завантажте до проекту файл з форматом .hgt: File → Add Data → назва 
файлу (зображення 4, 5). 
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Зображення 3. Збереження нового проекту в ArcGIS. 
 
 

 
 

Зображення 4. Додавання до проекту файлу .hgt з растром заданої території. 
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Зображення 5. Доданий до проекту растр з цифровим рельєфом. 

 
 
Можна скористатися безкоштовним пробним періодом ArcGIS, хмарне про-

грамне забезпечення спрямоване для картографування й аналітики, дозволить 
перетворювати дані на інтерактивні веб-карти, які дають відповіді на запитання та 
дозволять вирішувати поставлені завдання. 

При виконанні курсової роботи в частині обробки даних супутникових знім-
ків можна отримати карту ізоліній рельєфу, крутизні та експозиції схилів та про-
аналізувати їх геоморфологічні особливості скориставшись повнофункціональною 
пробною версією ArcGIS, інтуїтивно зрозумілими аналітичними інструментами та 
стилями картографування (зображення 6). 

Побудова горизонталей рельєфу 
Зображення нерівностей денної поверхні за допомогою горизонталей рель-

єфу (ізоліній висот денної поверхні) є звичним способом, який використовується 
при складанні топографічних карт. Використовуючи горизонталі рельєфу можна 
легко побудувати вертикальні розрізи денної поверхні території, поперечні та по-
вздовжні профілі ерозійних форм рельєфу – річок, ярів, балок та інших. За густи-
ною горизонталей на карті оцінюються крутизна схилів денної поверхні, а у поєд-
нанні з геологічними картами – взаємозв’язок із геологічними тілами та структу-
рами. 
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Геоінформаційні системи дозволяють створювати ізолінії для растрів, тріан-
гуляційної нерегулярної мережі або набору просторових даних розподілених на 
певній території. 

Додавання горизонталей рельєфу виконується у наступній послідовності: 
1. Обирається інструмент Contour: ArcToolBox → Spatial Analyst Tools → 

Surface → Contour (зображення 6). 
2. Додайте вихідний растр у рядку Input, перевірте назву та місце збере-

ження файлу з ізолініями в рядку Output. За замовчуванням вихідний файл запи-
сується у ту саму папку, що й вихідний растр. 

3. Вкажіть вертикальну відстань між сусідніми горизонталями у рядку 
contour interval. Інтервал обирається залежно від типу рельєфу – гірського чи рів-
нинного, та завдань, які вирішуються. Наприклад, для побудови поперечних та 
повздовжніх профілів річок обирається малий інтервал, особливо у випаду рів-
нинного рельєфу. 

4. За необхідності можна вказати початкову горизонталь (Base contour) 
та коефіцієнт по z (Z factor), який залежить в одиниць виміру координат по x та y. 
Якщо по всіх трьох напрямках x, y, z одиниця виміру однакова – наприклад метри, 
то коефіцієнт по z дорівнює 1.  

В результаті використання інструменту Contour у проекті буде створено 
окремий векторний шар з ізолініями та відповідний файл у форматі shp (зобра-
ження 7). 

За потреби можна налаштувати відображення векторного шару з горизон-
талями рельєфу – додати підписи горизонталей, змінити колір ліній. Для цього 
правим кліком по назві шару у вікні Table of Content викликають вікно з властиво-
стями шару Layer Properties, де в закладці Labels обирають поле значень, якими 
будуть підписані горизонталі (зображення 8). Тут же можна змінити тип шрифту, 
його розмір та колір. Якщо після правого кліку на назві шару в підменю обрати La-
bel features, то, в даному випадку, за замовчуванням горизонталі будуть підписані 
ідентифікаційним номером ліній (ID number). Розташування підписів по відно-
шенню до ліній можна налаштувати у Placement Properties. 
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Зображення 6. Розташування інструментів Aspect, Contour, Hillshade, Slope в Arc-

ToolBox. 
 

 
Зображення 7. Горизонталі рельєфу отримані за даними растру SRTM. 
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Зображення 8. Обрання даних для підпису горизонталей рельєфу, типу та характе-

ристик шрифту. 

 
 
Hillshade 
Hillshade (відтінення рільєфу) є гарним методом візуалізації цифрової моде-

лі рельєфу (DEM). Ця функція створює ефект псевдо-тривимірного зображення 
подібного до аерофотознімків, в тому числі й перспективного (зображення 9). За 
замовчуванням, відтінення рельєфу візуалізується за умови положення сонця за 
азимутом 315°, та кутом (альтитудою) над горизонтом 45° (зображення 10). 

Для отримання зображення потрібно виконати наступні дії: 
1. Обрати інструмент Hillshade: ArcToolBox → Spatial Analyst Tools → 

Surface → Hillshade (зображення 11). 
2. Ввести імена вхідного (Input raster) та вихідного (Output raster) файлів. 

За бажанням, можна змінити азимут та альтитуду Сонця. 
 
Растр з шаром відтіненого рельєфу буде створений у директорії hillshade з 

декількома файлами в середині (зображення 12). 
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Зображення 9. Перспективне тривимірне зображення отримане за допомогою об-

робки цифрової моделі рельєфу. 

 
 

  
Зображення 10. Положення Сонця за замовчуванням при створенні шару із зобра-

женням відтіненного рельєфу. (https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/3d-
analyst/how-hillshade-works.htm) 

 
Примітка 1. Назва файлу растру в ArcMap обмежена 13 символами. 
Примітка 2. У деяких випадках, зазвичай для гірських районів, можна змі-

нити коефіцієнт Z, який залежить від одиниць виміру по горизонталі та вертикалі. 
Так, у системі координат WGS-84 горизонтальні виміри робляться у десяткових 
градусах (файли .hgt мають саме ці одиниці виміру), а висоти у метрах. Таким чи-
ном, файл DEM потрібно одразу трансформувати у спроектовану систему, або об-
рати коефіцієнт Z. Найкращий результат отримується якщо коефіцієнт Z=0,0000089 
(тобто 1/111120, де 111120 це довжина в метрах 1° на екваторі). Це значення мо-
жна помножити на будь-яке значення (наприклад 10 або 0,1) у випадку гірської 
місцевості або рівнини. 
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Зображення 11. Створення растру з відтіненим рельєфом. 

 

 
Зображення 12. Растр із зображенням псевдо-тривимірного рельєфу за рахунок йо-

го відтінення за допомогою функції Hillshade. 

 
Крутизна схилів 
Цифрова модель рельєфу дозволяє також за допомогою геоінформаційних 

систем побудувати карту крутизни схилів. Такі карти будуть корисними наприклад 
при аналізі мофроструктур та морфоскульптур території досліджень. 

Шар крутизни схилів будується у наступній послідовості: 
1. Обрати інструмент Slope: ArcToolBox → Spatial Analyst Tools → Surface 

→ Slope (зображення 13, 14). 
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2. Обрати вхідний растр (Input raster) та вихідний (Output raster). 
3. Зверніть увагу, що вихідні виміри (Output measurement) повинні бути у 

градусах (degree) або десяткових одиницях (grads). 
4. Коефіцієнт Z обирається так само, як описано вище для функції Hill-

shade. 
 

 
Зображення 13. Вікно параметрів для растру крутизни схилів. 

 

 
Зображення 14. Карта крутизни схилів. 
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Правим кліком на назві шару викликається меню властивостей (Layer Prop-
erties) в якому можна змінити кольорову гаму та кількість градусних інтервалів 
(зображення 15). 

 

 
Зображення 15. Налаштування вигляду шару кутів нахилу схилів. 

 
Карта експозиції схилів 
Експозиція схилів визначається напрямком пониження висоти схилу віднос-

но сторін світу. Такі карти будуть корисними наприклад при аналізі напрямків 
схилів, падіння та простягання пластів, які бронюють рельєф, оцінки переважаю-
чого поверхневого змиву, визначення оптимальних місць для прокладання гірсь-
колижних трас тощо. 

Побудова шару з напрямками схилів (slope direction) робиться у наступній 
послідовності: 

1. Обирається інструмент Aspect: ArcToolBox → Spatial Analyst Tools → 
Surface → Aspect. 

2. У діалоговому вікні функції обирається вхідний (Input raster) та місце 
положення на назва вихідого растру (Output raster) (зображення 16). 

3. В отриманому шарі (зображення 17) за допомогою правого кліку на 
його назві можна викликати вікно властивостей в якому налаштувати кольорову 
схему та інтервали (Правий клік на шарі Aspect → Properties → закладка 
Symbology → вікно налаштування). 
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Зображення 16. Діалогове вікно функції Aspect. 

 
 

 
Зображення 17. Шар експозиції схилів рельєфу. 
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Більше інформації про SRTM, типи та ресурси даних: 
 
1. https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-

elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-1 
2. https://portal.opentopography.org/raster?opentopoID=OTSRTM.082015.

4326.1 
3. https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission 
5. https://earthexplorer.usgs.gov/ (цифрові моделі рельєфу DEM) 
 
 
 
 

https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-1
https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-shuttle-radar-topography-mission-srtm-1
https://portal.opentopography.org/raster?opentopoID=OTSRTM.082015.4326.1
https://portal.opentopography.org/raster?opentopoID=OTSRTM.082015.4326.1
https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission
https://earthexplorer.usgs.gov/
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

4.1. Правила та принципи оформлення роботи 
Текст курсової роботи та головні ілюстрації таблиці та графіки пишуться на 

аркушах з дотриманням наступних вимог: 
 Формат – вертикальний, А4; 
 Розмір основного тексту – 14 pt; 
 Шрифт – Аrial або Calibri стиль тексту «звичайний»; 
 Міжстроковий інтервал – 1.5; 
 Відступ першого рядка кожного абзацу виконується автоматично – 1.5 

см; 
 Вирівнювання – по ширині; 
 Поля зліва – 2.5 см до 3 см; 
 Поля праворуч – 1см; 
 Поля внизу і вгорі – 2см. 
 
Мінімальний обсяг тексту – 15 аркушів, максимальний – 45 аркушів, популя-

рний –15-20 аркушів. 
Приклад титульного аркушу дивись у додатку А. 
Якщо у курсовій роботі використовуються скорочення, унікальні символи та 

позначення, їх необхідно розшифрувати та подати на початку роботи у вигляді ок-
ремого списку (див. Додаток Б). 

Наступною сторінкою курсової роботи є її зміст (див. Додаток В). 
Назви розділів і підрозділів слід виділяти жирним шрифтом. 
Нумерація сторінок ведеться від титульної, але номер на ній не ставить-

ся. Номер сторінки розміщується в правому верхньому куті аркуша арабськими 
цифрами. 

Кожен розділ має починатися з нового аркушу. Якщо розділи курсової ді-
ляться на підрозділи то підрозділи повинні починатися на тому ж аркуші, що і по-
передня частина. Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами (3. 
НЕОТЕКТОНІКА 3.1. Розривні порушення). Точка в кінці заголовку не ставиться. 
Ілюстрації та таблиці нумерують у межах кожного розділу, наприклад – рис. 3.2 
(другий рисунок третього розділу), табл. 3.2 (друга таблиця третього розділу).  

Кожний рисунок і таблиця повинні мати коротку назву, а в тексті на них 
обов’язково мають бути посилання. 

Одразу після списку використаних джерел за необхідності розміщуються 
додатки. Це допоміжні або додаткові матеріали, які обтяжують сприйняття тексту 
основної частини курсової роботи, проте необхідні для повноти викладення мате-
ріалу та обгрунтування висновків. Додатки можуть бути у формі таблиць, ілюстра-
цій, графіків, карт та схем, статистичних даних тощо. До додатків не можна вклю-
чати бібліографічний список використаних джерел, допоміжні покажчики всіх ви-
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дів, довідкові коментарі та примітки. Додатки позначаються великими літерами А, 
Б, В, Г (Додаток А).  

 
Оформлення ілюстрацій та графічних додатків 
Профіль денної поверхні. Для побудови профілю по лінії А-В на карті четве-

ртинних відкладів масштабу обирається найбільш інформативна лінія. Горизонта-
льний масштаб розрізу відповідає масштабу карти, а вертикальний обирається 
самостійно в залежності від аналізу потужностей відкладів, таким чином, щоб на-
йменпотужні відклади були відрображені найтоншою смугою, яка без проблем 
сприймається візуально. Побудова профілю денної поверхні можливе двома спо-
собами: автоматичним та традиційним. Автоматичний метод базується на вико-
ристанні геоінформаційних технологій зі спеціальним програмним забезпеченням 
та спрямований на отримання векторних та растрових моделей рельєфу. Тради-
ційний метод базується на використанні міліметровки. 

Побудова морфологічних профілів поперечного та поздовжнього перерізу 
річкових долин проводиться зазвичай у 3-х частинах за течією: верхній, середній 
та нижній. 

Ілюстарції (карти, схеми, розрізи) отримані в геоінформаційних системах ек-
спортуються у зображення за допомогою функції Layout до якого додаються на-
зва, мастшаб та умовні позначення. Отримані карти зазвичай до курсової роботи 
додаються окремими додатками. 

Не варто забувати, що курсова робота підлягає перевірці на плагіат. У випа-
дку виявлення плагіату курсова робота не допускається до захисту, а її автор вва-
жаєтся порушником Етичного кодексу Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка, що передбачає дисциплінарні покарання з відрахуванням зі 
складу студентів включно. 

 
4.2. Захист та критерії оцінювання роботи 

 
Захист курсової роботи є завершальним етапом виконання роботи, що від-

бувається публічно з представленням презентаційного матеріалу. Після завер-
шення курсової роботи автор надсилає її науковому керівнику для перевірки усіх 
необхідних вимог. Керівник курсової роботи особисто надсилає її для перевірки 
на плагіат відповідальній особі. У разі успішної перевірки на плагіат та позитивної 
рекомендації керівника робота допускається до захисту. У випадку відмови керів-
ника курсової роботи рекомендувати її до захисту, студент має право вийти на за-
хист. В такому випадку, остаточне рішення стосовно оцінки курсової роботи 
приймає комісія але з урахуванням аргуметованої оцінки роботи студента від нау-
кового керівника. 

Під час публічного захисту курсової роботи студенту надається до 10 хвилин 
на виступ для розкриття змісту та основних результатів роботи. 
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Результати публічного захисту курсової роботи визначаються 
оцінюванням якості та термінів виконання роботи, а також рівня володіння мате-
ріалом під час захисту. 

 
Критерії оцінювання курсової роботи: 
Рішенням вченої ради ННІ «Інститут геології» оцінювання курсових робіт за 

наступними базовими критєріями: 
 

№ п/п Вид роботи, який оцінюється 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці за резуль-
татами захисту 

курсової роботи 
(%) 

1 Теоретична та практична значимість основних 
результатів роботи (визначення мети, об’єкту та 
предмету досліджень, виконані завдання та обгрун-
тованість застосованих методів) 

15 

2 Відповідність отриманих результатів задачам, які 
ставились при написанні роботи 

20 

3 Відповідність роботи студента до обраної навчаль-
ної дисципліни  

15 

4 Відповідність до вимог оформлення роботи 5 

5 Дотримання основних граматичних та стилістичних 
правил мови  

5 

6 Доповідь студента, в якій необхідно представити 
основні результати власного дослідження у стислій 
формі 

15 

7 Якість презентаційного матеріалу доповіді 
(презентація, графічні додатки) 

10 

8 Ґрунтовність відповідей на запитання за результа-
тами доповіді (чіткість, повнота) та дотримання ви-
мог академічної ввічливості 

15 

 Загальна кількість балів 100 
 
Оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за ґрунтовно виконану робо-

ту (відповідно до усіх необхідних вимог), коли студент вільно оперує викладеним 
матеріалом з обраної теми, володіє геологічними термінами, в роботі комплексно 
використав літературні джерела, робота виконана із застосуванням оптимального 
набору методів дослідженнь, чітко відповідає на поставлені запитання членами 
комісії і досить впевнено аргументує власні позиції. 
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Оцінка «добре» (75-89 балів) виставляється за ґрунтовно виконану роботу 
відповідно до встановлених вимог, коли студент оперує викладеним матеріалом з 
обраної теми, володіє геологічними термінами, в роботі комплексно використав 
літературні джерела, робота проведена із застосуванням оптимального набору 
методів дослідженнь, але ним не досягнуто усіх завдань поставлених перед кур-
совою роботою, не зовсім чітко відповідає на поставлені запитання членами комі-
сії і не наводить вичерпну аргументує власні позиції. 

Оцінка «задовільно» (60-74 балів) виставляється, за виконану роботу з сут-
тєвими відхиленнями відповідно до встановлених вимог, коли студент не повною 
мірою розкрив зміст досліджуваної проблематики, не використав відповідні дже-
рела, більшість завдань поставлених перед дослідженням не досягнуті, немає 
власних позицій в роботі. Під час захисту студент не відповідає на усі питання, 
поставлені членами комісії, недостатньо переконливо захищає висновки 
викладені в роботі, не може аргументувати усі запропоновані власні позиції. 

 
У випадках, коли захист роботи визнається незадовільним комісія 

встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з дооп-
рацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою за-
гальної та історичної геолгії (Положення про організацію освітнього процесу у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2018). 
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Додаток Б 
Зразок сторінки переліку умовних скорочень 

 
 

Перелік умовних скорочень 
 
 

УЩ         Український щит 
ДДЗ        Дніпровсько-донецька западина 
МСШ     Міжнародна стратиграфічна шкала 
ЗСШ       Загальна стратиграфічна шкала 
fgРІІdn   Флювіогляціальні відклади середнього неоплейстоцену дніпровсь-

кого кліматоліту 
аd            Алювіально-делювіальні відклади 
d              Делювіальні відклади 
e,d           Елювіальні та делювіальні відклади 
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Додаток В 
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Додаток Г 
Приклади оформлення бібліографічного опису  

у списку використаних джерел 
 
 

Список використаних джерел 
 

Книги (один і більше авторів) 
Білоус, В.В., Боднар, С.П., Курач, Т.М., Молочко, А.М., Патиченко, Г.О., Підлесець-

ка, І.О., (2011). Дистанційне зондування з основами фотограмметрії. Навчальний посіб-
ник К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 367. 

Гожик, П.Ф., Чугунний, Ю.Г., (2005). Дослідження сучасної геодинаміки України. К.: 
«Наукова думка», 255. 

Заморій, П.К., (1956). Четвертичные отложения Украинской ССР. Киев: Изд-во АН 
СССР. 475. 

Монографії 
Лукієнко О.І., Янченко В.П., Кравченко Д.В. (2018). Структурно-парагенетичний 

аналіз (на тектонофаціальній основі). Монографія. Кн. 2. Мезозона та катазона, Київ, 
ВПЦ Київський університет, 374. 

 
Навчальні посібники 
Цись, П.М. (1962). Геоморфологія УРСР. Навчальний посібник. Виддавництво 

Лвівського університету. 224. 
Іщук, О.О., Коржнев, М.М., Кошляко,в О.Є. (2003). Просторовий аналіз і моделю-

вання в ГІС. Навчальний посібник, за ред. акад. Д.М.Гродзинського. К.: Видавничо-
полігоафічний центр «Київський університет», 200. 

 
Статті та тези 
Ivanik, O., Shevchuk, V., Kravchenko, D., Yanchenko, V., Shpyrko, S., Gadiatska, K. 

(2019). Geological and Geomorphological Factors of Natural Hazards in Ukrainian Carpa-
thians. Journal of Ecological Engineering. 20(4):177-186. doi:10.12911/22998993/102964. 

 
Статті та тези з посиланням на інтернет ресурси 
Ivanik, O., Shevchuk, V., Lavrenyuk, M.,  Ivankevich, G.  (2018).  Regional and local fo-

recasting of landslides and debris flows and assessment of their impact on infrastructure ob-
jects. 11th International Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological 
Condition of the Environment , (Kyiv, Ukraine, 13-16 Nov. 2018): Extended abstracts. 
http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=91316. 

Ivanik, O., Shevchuk, V., Kravchenko, D., Tustanovska, L., Yanchenko, V. (2019). Paleo-
geography and neotectonics of Kaniv dislocations (Ukrainian Shield, Ukraine) in the Neogene-
Quaternary period. Historical Biology An International Journal of Paleobiology, 2019, 1-9. 

Електронні ресурси: 
Державна геологічна карта України. (2017). Аркуш L-37-VIII Маріуполь. 

https://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma_rep.php?listn=l37-8  

http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=O.|Ivanik
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=V.|Shevchuk
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=M.|Lavrenyuk
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubauthorname=G.|Ivankevich
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=544
http://www.earthdoc.org/publication/search/?pubedition=544
http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=91316
file:\\toc\ghbi20\current
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Додаток Д 
Типи гідрографічних сіток 

 
 
 

 
Типи гідрографічних сіток та номери порядків водотоків 

  

 

 
деревовидний                  пір’ястий                                   решітковий 

 

 
радіальний                    паралельний                                кільцевидний 
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Додаток Ж 
Зразок аркушу ГДП-200 

 
 
 
 
 

Геологічна карта четвертинних відкладів  
(аркуш ГДП-200) 
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Додаток З 
Зразок поперечних профілів долини ріки 

 
 

Поперечні профілі річки Жовтенька 
 

 

 
Стадія розвитку – старість 

 

 

 
Стадія розвитку – зрілість 

 
 

 
Стадія розвитку – молодість 

 

м 

м 

м 

м 

м 

м 
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Додаток І 
Приклад профілю денної поверхні 

 
 
 
 
 
 

Профіль денної поверхні району  
 
 

 

 
 

 

м 

м 


