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ПЕРЕДМОВА 

Дисципліна «Геологія з основами геоморфології» представляє собою 

базову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про особливості 

генезису, еволюції та сучасного стану геологічного середовища в межах 

якого існують окремі організми та популяції. Метою дисципліни  є 

формування уявлення про особливості геологічного середовища Землі, 

закономірності його розвитку, динамічність та стійкість по відношенню до 

антропогенного впливу.  

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою процесу 

вивчення дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента складається з таких вдів роботи: 

 підготовка до аудиторних занять; 

 самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни; 

 підготовка до усіх видів контролю. 

При складанні плану самостійної роботи студента виходили із 

загального обсягу годин, відведених на самостійне опрацювання, видів 

самостійної роботи, загального тижневого бюджету часу студента, 

фізіологічно обґрунтованих норм навчального навантаження. 

Завдання на самостійну роботу викладач видає в кінці кожної лекції. 

Завдання повинні виконуватися своєчасно і це є головною умовою 

самостійної роботи. 

Така робота може бути ефективною тільки в тому випадку, якщо 

студент знає і розуміє загальний зміст програми дисципліни і її структуру. 

Звідси головна рекомендація – добитися такого знання і розуміння необхідно 

з першого ж дня занять. Для цього слід: 

- детально ознайомитися з ввідними і загальними частинами 

підручників; 

- за допомогою предметного покажчика з'ясувати значення 

незрозумілих термінів і визначень; 

- вивчити програму дисципліни, порівнюючи її зі змістом підручників. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ 

ВИВЧЕННЯ 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Фізичні властивості Землі 2 

2 Склад та властивості зовнішніх геосфер Землі 2 

3 Фізичні властивості мінералів 2 

4 Головні породоутворюючі мінерали: сульфати, фосфати та 

силікати 

2 

5 Метаморфічні  та осадові гірські породи  2 

6 Геохронологічна шкала 3 

7 Тектонічні гіпотези 2 

8 Сейсмічні явища та землетруси 2 

9 Типи інтрузивних тіл 2 

10 Метаморфізм: локальний та регіональний 2 

11 Кори вивітрювання 2 

12 Генетичні типи та фації відкладень 2 

13 Чинники процесу рельєфоутворення 2 

14 Рельєф океанічних ділянок як планетарна форма рельєфу 2 

15 Кріогенні  та гляціальні процеси і відповідні їм форми 

земної процеси і зумовлені ними форми рельєфу 

2 

16 Карст і карстова морфоскульптура 2 

17 Аридні процеси і еолова морфоскульптура 2 

18 Екзогенні процеси на дні океанів і утворювані ними 

морфоскульптури 

2 

19 Антропогенний рельєф та його утворення . 2 

20 Загальні поняття про масштаби господарської діяльності 

людини та вплив її на рельєф 

2 
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Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять. 

У організації самостійної роботи, особливо під час підготовки до 

семінарських занять, може допомогти путівник по підручниках, що 

рекомендуються: 

ПУТІВНИК ПО ПІДРУЧНИКАХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 

Розділ Тема Зміст теми Перелік 

НМЛ* 
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Фізичні властивості Землі Гравітаційне поле, температурний 

режим, щільність та тиск, магнітні 

властивості Землі 

[1], 

c.12-21 

Склад та властивості 

зовнішніх геосфер Землі 

Атмосфера, гідросфера, біосфера, їх 

загальна характеристика та екологічні 

властивості 

[1], 

c.26,40,203 

Фізичні властивості 

мінералів 

Колір, колір риски, блиск, спайність, 

прозорість, злам, твердість, шкала 

Мооса, щільність, магнітність 

[1], 

c.221-223 

Головні породоутворюючі 

мінерали: сульфати, 

фосфати та силікати 

Класифікація мінералів за хімічним 

складом та кристалічною структурою, 

характеристика основних класів 

[1],  

c.239-245 

Метаморфічні  та осадові 

гірські породи  

Характеристика метаморфічних 

гірських порід, пара- та ортопороди, 

характеристика осадових гірських 

порід, теригенні, хемогенні та 

органогенні породи 

[1],  

c.283-285 

[1],  

c.272-279 

Геохронологічна шкала Геохронологічні підрозділи, 

геохронологічна стратиграфічна 

шкала, її будова та значення 

 [2],  

c.35-37 
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Тектонічні гіпотези Гіпотези фіксизму та тектоніки 

літосферних пліт 

[4], 

с. 71-75 

Сейсмічні явища та 

землетруси 

Механізм виникнення та 

інтенсивність землетрусів, їх 

географічне поширення 

[1], 

с. 347-354 

Типи інтрузивних тіл Абісальні інтрузиви та гіпабісальні 

інтрузиви (дискордантні та 

конкордатні) 

[4], 

с. 85-87 

Метаморфізм: локальний та 

регіональний 

Фації, форми та типи метаморфізму, 

чинники та наслідки метаморфізму 

[1], 

с. 309-314 

Кори вивітрювання Склад, границі, профіль кори 

вивітрювання, схема утворення кор 

вивітрювання 

[1], 

с. 367-369 

Генетичні типи та фації Осадконакопичення та їх генетичні [4], 



відкладень типи, фації та їх утворення с. 20-23 
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Чинники процесу 

рельєфоутворення 

Чинники процесу рельєфоутворення, 

джерела енергії ендо- та екзогенних 

процесів, класифікація 

геоморфологічних процесів 

[3], 

c. 34-38 

Рельєф океанічних ділянок 

як планетарна форма 

рельєфу 

Зони океанічного рельєфу, шельф, 

схил шельфу, ложа та океанічні 

жолоба 

[3], 

86-110 

Кріогенні  та гляціальні 

процеси і відповідні їм 

форми земної процеси і 

зумовлені ними форми 

рельєфу 

Геокріозона, багаторічна мерзлота, 

локальне танення, процеси 

морозобійного трещиноутворення,  

льодовик, стадії його утворення та 

розвитку, гляціальні процеси і 

відповідні форми рельєфу земної 

поверхні 

[3], 

c. 261-283 

3], 

c. 224-261 

Карст і карстова 

морфоскульптура 

Карст і карстова морфоскульптура, 

умови виникнення, механізм процесу, 

похідні природні явища карстового 

процесу 

[3], 

c. 305-329 

Аридні процеси і еолова 

морфоскульптура 

Аридні процеси і еолова 

морфоскульптура, умови розвитку 

еолових процесів дефляція і 

акумуляція; 

[3], 

c. 283-305 

Екзогенні процеси на дні 

океанів і утворювані ними 

морфоскульптури 

Гравітаційні підводні процеси, схили, 

зсуви, кріп, гідрогенні та біогенні 

екзогенні процеси на дні 

[3], 

c. 382-394 

Антропогенний рельєф та 

його утворення . 

Зміни рельєфу, зумовлені 

господарської діяльністю людини, та 

їх морфологічний прояв, загальні 

поняття про масштаби господарської 

діяльності людини та вплив її на 

рельєф 

[3], 

c. 445-456 

Методика 

великомасштабного 

геоморфологічного 

картографування 

Геоморфологічні карти, техніка їх 

складання, проведення морфо 

метричних вимірювання, побудова 

легенди 

[3], 

c. 464-468 

*ПЕРЕЛІК  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НМЛ) 

1. Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. 

Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. – Уфа, 2006. – 424 c.  

2. Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та геоморфологія: Конспект лекцій. –  К.: НАУ, 2004.- 136 с. 

3. Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За ред.. О. М. Маринича. – К.: 

Вища шк., 2005. – 495 с. 

4. Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса географического факультета специальности Н. 

05. 01. 00 – «География». – Минск, 2002. – 105 с. 

 

 



МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ 

 

Тема СРС № 1:     Фізичні властивості Землі 

Питання для самостійної роботи  

1. Гравітаційне поле 

2. Температурний режим  

3. Щільність та тиск  

4. Магнітні властивості Землі 

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – стр. 12-21 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Які фізичні властивості Землі Ви знаєте? 

2. Охарактеризуйте гравітаційне поле Землі та його динаміку 

3. Охарактеризуйте температурний режим Землі та його динаміку 

4. Охарактеризуйте щільність та тиск Землі та їх динаміку 

5. Охарактеризуйте магнітні властивості Землі та їх роль 

 

Тема СРС № 2:   Склад та властивості зовнішніх геосфер Землі 

Питання для самостійної роботи  

1. Атмосфера, її загальна характеристика та екологічні властивості 

2. Гідросфера,її загальна характеристика та екологічні властивості  

3. Біосфера, їх загальна характеристика та екологічні властивості  

Література 



Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – стр. 26, 40, 203 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Які зовнішні геосфери Землі Вам відомі? 

2. Охарактеризуйте атмосферу, її склад та властивості 

3. Охарактеризуйте гідросферу, її склад та властивості 

4. Охарактеризуйте біосферу, її склад та властивості 

 

Тема СРС № 3:    Фізичні властивості мінералів 

Питання для самостійної роботи  

1. Колір,  

2. Колір риски 

3. Блиск 

4. Спайність  

5. Прозорість 

6. Злам 

7. Твердість  

8. Шкала Мооса  

9. Щільність 

10. Магнітність 

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – стр. 2219-223 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 



3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Які фізичні властивості мінералів Вам відомі? 

2. Охарактеризуйте колір та колір риски 

3. Охарактеризуйте блиск, спайність, прозорість та злам мінералів 

4. Що таке твердість мінералів та як вона визначається? 

 

Тема СРС № 4:   Головні породоутворюючі мінерали: сульфати, 

фосфати та силікати 

Питання для самостійної роботи  

1. Класифікація мінералів за хімічним складом 

2. Характеристика сульфатів 

3. Характеристика фосфатів 

4. Характеристика силікатів 

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – стр. 239-245 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Які хімічні класи мінералів Вам відомі? Які з них у відсотковому 

відношення представляють склад земної кори? 

2. Охарактеризуйте сульфати, наведіть приклади 

3. Охарактеризуйте фосфати, наведіть приклади 

4. Охарактеризуйте силікати, наведіть приклади. 

5. Перелічить групи силікатів, в чому їх принципова відмінність? 

  



Тема СРС № 5:    Метаморфічні  та осадові гірські породи 

Питання для самостійної роботи  

1. Характеристика метаморфічних гірських порід 

2. Пара- та ортопороди 

3. Характеристика осадових гірських порід 

4. Теригенні, хемогенні та органогенні породи  

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – стр. 272-279, 283-285 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте метаморфічні гірські породи 

2. Що таке пара- та ортопороди? 

3. Наіедіть характеристику осадових гірських пород 

4. Наведіть класифікацію осадових порід та охарактеризуйте кожний клас 

 

Тема СРС № 6:    Геохронологічна шкала 

Питання для самостійної роботи  

1. Геохронологічна шкала  

2. Геохронологічні підрозділи 

3. Геохронологічна стратиграфічна шкала, її будова та значення  

Література 

Ковальчук М.С., Юдіна Н.С.  Геологія та геоморфологія: Конспект лекцій. 

–  К.: НАУ, 2004.- 136 с.– стор. 35-37 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 



2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке геохронологічна шкала? Яке значення вона має?? 

2. Назвіть та охарактеризуйте геохронологічні підрозділи 

3. Опишіть та накресліть геохронологічну стратиграфічну шкалу 

4. Знайдіть місце в геохронологічній стратиграфічній шкалі для сучасного 

людства 

 

Тема СРС № 7:    Тектонічні гіпотези 

Питання для самостійної роботи  

1. Гіпотеза фіксизму  

2. Гіпотеза тектоніки літосферних пліт  

Література 

Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса географического 

факультета специальности Н. 05. 01. 00 – «География». – Минск, 2002. – 

стр. 71-75 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте гіпотезу фіксизму 

2. Охарактеризуйте гіпотезу тектоніки літосферних пліт 

3. Порівняйте тектонічні гіпотези. Яка з них здається Вам найбільш 

аргументованою? 

  



Тема СРС № 8:    Сейсмічні явища та землетруси 

Питання для самостійної роботи  

1. Сейсмічні явища  

2. Землетруси 

3. Механізм виникнення та інтенсивність землетрусів, їх географічне 

поширення  

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – 424 c., стр. 347-354 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке сейсмічні явища? 

2. Що таке землетруси? 

3. За якою шкалою визначається потужність землетрусів? 

4. Що таке епіцентр та гіпоцентр? 

5. Охарактеризуйте механізм виникнення та інтенсивність землетрусів, їх 

географічне поширення 

 

Тема СРС № 9:    Типи інтрузивних тіл 

Питання для самостійної роботи  

1. Абісальні інтрузиви 

2. Гіпабісальні інтрузиви  

3. Дискордантні інтрузиви  

4. Конкордатні інтрузиви  

Література 



Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса географического 

факультета специальности Н. 05. 01. 00 – «География». – Минск, 2002. – 

стр. 85-87 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть типи інтрузивних тіл 

2. Охарактеризуйте абісальні інтрузиви (конкордатні та дискордантні) 

3. Охарактеризуйте гіпабісальні інтрузиви (конкордатні та дискордантні) 

3. Накресліть в конспекті приклади інтрузивних тіл 

 

Тема СРС № 10:   Метаморфізм: локальний та регіональний 

Питання для самостійної роботи  

1. Метаморфізм, його типи 

2. Фації та форми метаморфізму 

3. Чинники та наслідки метаморфізму  

4. Локальний метаморфізм 

5. Регіональний метаморфізм 

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – 424 c., стр. 309-314 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке метаморфізм? 



2. Охарактеризуйте типи, форми та фації метаморфізму 

3. Простежить чинники та наслідки метаморфізму 

4. Охарактеризуйте локальний метаморфізм 

5. Охарактеризуйте регіональний метаморфізм 

 

Тема СРС № 11:    Кори вивітрювання 

Питання для самостійної роботи  

1. Поняття кори вивітрювання 

2. Склад, границі, профіль кори вивітрювання 

3. Схема утворення кор вивітрювання  

Література 

Общая геология с основами гидрогеологии и гидрологии: Учебное 

пособие / С. Г. Ковалев, Р. Р. Хабибуллин, В. В. Лапиков, Г. М. Абдюкова. 

– Уфа, 2006. – 424 c., стр. 367-369 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке кора вивітрювання? Як вона утворюються? 

2. Який склад кори вивітрювання? Границі? 

3. Що таке профіль кори вивітрювання? Яким він буває? 

4. Наведіть схему та накресліть в конспекті схему утворення кори 

вивітрювання 

 

Тема СРС № 12:    Генетичні типи та фації відкладень 

Питання для самостійної роботи  

1. Осадконакопичення  

2. Генетичні типи осадконакопичення 

3. Роль ендогенних та екзогенних процесів 



4. Фації та їх утворення  

Література 

Общая геология: Конспект лекций для студентов 1 курса географического 

факультета специальности Н. 05. 01. 00 – «География». – Минск, 2002. – 

стр. 20-23 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке осадконакопичення? 

2. Охарактеризуйте типи та фації осадконакопичення 

3. Яка роль геологічних процесів у формуванні генетичних типів 

відкладень? 

 

Тема СРС № 13:    Чинники процесу рельєфоутворення 

Питання для самостійної роботи  

1. Рельєфоутворення 

2. Чинники процесу рельєфоутворення 

3. Джерела енергії ендо- та екзогенних процесів 

4. Класифікація геоморфологічних процесів 

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 34-38 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке реьєфоутворення? 



2. Охарактеризуйте чинники процесу рельєфоутворення 

3. Яка роль геологічних процесів у рельєфоутворенні? 

4. Наведіть класифікацію геоморфологічних процесів 

 

Тема СРС № 14:  Рельєф океанічних ділянок як планетарна форма  

рельєфу 

Питання для самостійної роботи  

1. Зони океанічного рельєфу 

2. Шельф, схил шельфу 

3. Ложе та океанічні жолоба  

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 86-110 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте зони океанічного рельєфу 

2. Що таке шельф? Яке значення має його рельєф? 

3. Що таке ложе океану? Яку форму рельєфу воно має? 

4. Що таке океанічні жолоба? 

 

Тема СРС № 15:   Кріогенні  та гляціальні процеси і відповідні  

їм форми земної процеси і зумовлені ними 

форми рельєфу 

Питання для самостійної роботи  

1. Геокріозона 

2. Багаторічна мерзлота 

3. Локальне танення 



4. Процеси морозобійного трещиноутворення 

5. Льодовик, стадії його утворення та розвитку 

6. Гляціальні процеси і відповідні форми рельєфу земної поверхні  

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 224-283 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке геокріозона? Багаторічна мерзлота? Локальне таяння? Процеси 

морозобойного трещиноутворення? 

2. Охарактеризуйте кріогенні процеси та форми рельєфу, що ними 

обумовлені 

3. Що таке льодовик? Які стадії його утворення та розвитку? 

4. Охарактеризуйте гляціальні процеси та форми рельєфу, що ними 

обумовлені 

 

Тема СРС № 16:    Карст і карстова морфоскульптура 

Питання для самостійної роботи  

1. Карст і карстова морфоскульптура 

2. Умови виникнення карсту 

3. Механізм процесу утворення карсту 

4. Похідні природні явища карстового процесу  

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 305-329 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 



2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке карст? Чому він розвивається? 

2. Що таке карстова морфоскульптура, наведіть приклади? 

3. Перелічить умови виникнення карсту 

4. Охарактеризуйте механізм утворення карсту 

5. Які явища – наслідки карстоутворення – Вам відомі? 

 

Тема СРС № 17:   Аридні процеси і еолова морфоскульптура 

Питання для самостійної роботи  

1. Аридні процеси  

2. Еолова морфоскульптура 

3. Умови розвитку еолових процесів 

4. Дефляція і акумуляція 

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 283-305 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке аридні процеси? Чому вони розвиваються? 

2. Що таке еолова морфоскульптура, наведіть приклади? 

3. Перелічить умови розвитку еолових процесів 

4. Охарактеризуйте механізм утворення еолових форм рельєфу 

5. Що таке дефляція та акумуляція? Яку роль в азидних процесах вони 

грають? 

 



Тема СРС № 18:  Екзогенні процеси на дні океанів і утворювані 

ними морфоскульптури 

Питання для самостійної роботи  

1. Гравітаційні підводні процеси 

2. Схили, зсуви, кріп 

3. Гідрогенні та біогенні екзогенні процеси на дні  

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 382-394 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Які екзогенні процеси на дні океанів Вам відомі? 

2. Що таке схили, зсуви, кріп у підводних процесах? Чи відносяться вони 

до гравітаційних? 

3. Перелічить умови підводних рельєфоутворюючих процесів 

4. Охарактеризуйте гідрогенні та біогенні екзогенні процеси на дні  

 

Тема СРС № 19:   Антропогенний рельєф та його утворення 

Питання для самостійної роботи  

1. Зміни рельєфу, зумовлені господарської діяльністю людини 

2. Морфологічний прояв змін рельєфу під впливом людини 

3. Загальні поняття про масштаби господарської діяльності людини та 

вплив її на рельєф  

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 445-456 

Методичні рекомендації 



1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке антропогенних рельєф? Наведіть приклади 

2. Які процеси обумовлюють виникнення антропогенного рельєфу? 

3. Охарактеризуйте морфологічний прояв змін рельєфу під впливом 

людини 

 

Тема СРС № 20:  Методика великомасштабного геоморфологічного 

картографування  

Питання для самостійної роботи  

1. Геоморфологічні карти 

2. Техніка складання геоморфологічних карт 

3. Проведення морфометричних вимірюваннь, побудова легенди  

Література 

Стецюк В. В., Ковальчук І. П. Основи геоморфології: Навч. посібник / За 

ред.. О. М. Маринича. – К.: Вища шк., 2005. – стор. 464-468 

Методичні рекомендації 

1. Опанувати теоретичним матеріалом 

2. Законспектувати основні підрозділи теми 

3. Відповісти на питання до самоконтролю 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке геоморфологічні карти? Які види існують? 

2. Охарактеризуйте техніку складання геоморфологічних карт 

3. Яке значення великомасштабного геоморфологічного картографування  

для виконання екологічних задач? 

4. Охарактеризуйте проведення морфо метричних вимірювань 

5. Що таке легенда карти та яку інформацію вона містить? 

 


