АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
«ГЕОМОРФОЛОГІЯ»
1. Мета: формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок
геоморфологічних досліджень, формування уявлень про цикл денудації та його регіональні
прояви, структуру форм рельєфу та умови їх еволюції принципи їх практичного використання.
Розвиток логічного мислення в процесі застосування стратиграфічних і палеонтологічних методів
при дослідженні відкладів конкретної території та узагальнення знань з фізичної географії
материків та океанів. Виховання бережливого ставлення до природи та поваги до рідної землі.
Дисципліна «Історична геологія» тематично пов’язана з усіма фізико-географічними
дисциплінами, які студенти засвоюють у програмі підготовки бакалаврського рівня вищої освіти.
2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:
інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі
освіти, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
невизначеністю умов і вимог;
загальні компетентності: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність
проведення досліджень на відповідному рівні; здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми; прагнення до збереження навколишнього середовища;
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: розуміння теоретичних концепцій
геоморфології, знання основних типів і комплексів форм рельєфу суші та дна океанів, їх генезис,
процеси формування і географічне поширення. Студенти повинні вміти визначати абсолютні
висоти і глибини, генезис, поширення та процеси формування за фізичними, топографічними,
геоморфологічними, тектонічними і геологічними картами, креслити гіпсометричні та
геоморфологічні профілі, схематичні малюнки форм рельєфу екзогенного походження. За
результатами вивчення географічної номенклатури студенти отримують знання про форми
рельєфу (морфоструктури) материків та океанів; уміння визначати географічне положення і
розміщення форм рельєфу гір, рівнин та дна океанів, їх розміри, абсолютні висоти; навички
віртуального уявлення про морфоструктури та їх розподіл, порівняння рельєфу різних територій,
використання знань про рельєф в комплексних фізико-географічних характеристиках та для
пояснення певних природних процесів, залежних від рельєфу певних територій, особливостей
використання окремих видів природних ресурсів.
Формування вищезазначених компетентостей сприятиме ефективному функціонуванню
майбутніх фахівців у навчальному та професійному середовища, мобільності і
конкурентоспроможності на ринку праці.
3. Зміст навчальної дисципліни:
Заліковий кредит 1.
Лекції
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи геоморфології. Процеси рельєфоутворення.
Морфоструктури.
Тема 1. Предметна сфера геоморфології..
Тема 2. Методи досліджень і карти рельєфу
Тема 3. Концепції рельфогенезу
Тема 4. . Процеси рельєфоутворення.
Тема 5. Морфоструктури суші та дна океанів
Змістовий модуль 2. Морфоскульптури суші, берегів та дна океанів і морів, їх

формування.
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема

6. Схилові процеси
7. Флювіальний рельєф. Карст. Суффозія.
8. Льодовикові та водно льодовикові форми рельєфу.
9. Аридні процеси та форми рельєфу.
10. Форми рельєфу морських берегів

Практичні
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи геоморфології. Процеси рельєфоутворення.
Морфоструктури.
Тема 1. Предметна сфера геоморфології..
Тема 2. Методи досліджень і карти рельєфу
Тема 3. Концепції рельфогенезу
Тема 4. . Процеси рельєфоутворення.
Тема 5. Морфоструктури суші та дна океанів
Змістовий модуль 2. Морфоскульптури суші, берегів та дна океанів і морів, їх

формування.
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема

6. Схилові процеси
7. Флювіальний рельєф. Карст. Суффозія.
8. Льодовикові та водно льодовикові форми рельєфу.
9. Аридні процеси та форми рельєфу.
10. Форми рельєфу морських берегів

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40
аудиторних годин (20 лекційних, 20 практичних годин), 80 годин самостійної та індивідуальної
роботи.
5. Форма підсумкового контролю: екзамен.
6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання
цієї навчальної дисципліни: Чернюк Г.В. – кандидат географічних наук, доцент; Придеткевич С. С.
– кандидат географічних наук.
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