ВСТУП
1. Мета дисципліни – ознайомити аспірантів з можливостями застосування теорії і
методології геоморфології та палеогеографії для вирішення комплексних теоретичних
проблем та визначенні цілей і проведенні геоморфологічних та палеогеографічних
досліджень, а також для теоретико-методологічного обгрунтування очікуваних та отриманих
результатів власних досліджень. Підвищити теоретичний рівень фахової ерудиції, в частині
пошуку кореляцій досліджень, проведених аспірантами, з основними теоретичними та
прикладними напрямками геоморфології та палеогеографії, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) успішне опанування таких загальноосвітніх дисциплін як «Геологія загальна та
історична», «Загальна геоморфологія», «Палеогеографія», та спецкурсів «Розшукова,
екологічна та інженерна геоморфологія», «Структурна геоморфологія з основами
неотектоніки», «Четвертинні відклади України та основи четвертинної геології», «Методи
геоморфологічних досліджень», «Геоморфологічне картографуванні та зйомка четвертинних
відкладів»;
2) володіння конкретними методами і прийомами аналізу сучасного та давнього
рельєфу земної поверхні, вміння здійснювати спеціальне картографування досліджуваних
природних явищ, які стосуються рельєфу земної поверхні, давніх та сучасних
геоморфологічних процесів, а також природних явищ, які є чинниками змін рельєфу та
давньої природи в цілому;
3) володіння навичками дистанційних досліджень природного середовища Землі,
вміння використовувати сучасні космічні зображення, розпізнвати індикаційні ознаки
наявності та динаміки природних процесів, здійснювати аналіз картографічних матеріалів
різного змісту.
3. Анотація навчальної дисципліни.
Зміст дисципліни розкриває суть найголовніших теоретичних положень, які становили
основу формування геоморфології та палеогеографії в минулому, простежує еволюційні зміни
теоретико-методологічних підходів до вивчення рельєфу земної поверхні, обгрунтовує логіку і
значення геоморфологічних парадигм, які обумовлювали розвиток упродовж її становлення та
в даний час. Надається основа для оцінювання найголовніших теоретичних здобутків
аспірантів у контексті інтерпретації отриманих власних результатів дисертаційних досліджень
в руслі сучасних концепцій геоморфології та палеогеографії. У процесі семінарських занять
розкривається загальна ерудиція аспірантів у царині методологічних засад геоморфології та
палеогеографії, оцінюється власне бачення отриманих результатів для розвитку певних
теоеретичних та прикладних напрямків науки.
Навчальна дисципліна «Теоретико-методологічні студії у галузі геоморфології та
палеогеографії» є однією з складових комплексної підготовки спеціалізації «Геоморфологія та
палеогеографія» освітньо-наукової програми «Географія».
4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни спрямовано на формування
комплексних знань про основні проблеми геоморфології та палеогеографії, напрямки
сучасних досліджень актуальних проблем та можливості їх реалізації. Завданнями дисципліни є:
- сформувати уявлення про основні теоретичні концепції геоморфології та
палеогеографії, які лягли в основу їх розвитку, від початку її зародження до сучасного стану;
- ознайомити із сучасними науковими концепціями геоморфології, їхніх складових
частин, можливостей застосування у процесі власних наукових досліджень;
- сформувати навички у побудові системи досліджень для практичного підтвердження
теоретичних допущень у галузі геоморфології та палеогеографії та реалізувати її у вигляді
технологічного процесу на основі сучасних геоморфологічних та палеогеографічних методів.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність
та відповідальність)

Код
1.1
1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
3.1

3.2

4.1

4.2

Результат навчання
наукові
проблеми
у
галузі
геоморфології та палеогеографії
теоретичні
засади
сучасної
геоморфології та палеогеографії; роль
методології в науковому пізнанні
сучасного рельєфу та рельєфотворчих
процесів;
збирати, опрацьовувати, критично
аналізувати
та
узагальнювати
інформацію
із
літературних
і
фондових джерел;
розробляти
робочі
гіпотези,
визначати
актуальність,
мету,
завдання, які необхідно вирішувати
для досягнення мети;
використовувати сучасні методи
дослідження рельєфу земної поверхні
та
палеогеографічні
методи,
комплексувати їх у відповідності до
поставлених науково-дослідницьких
задач;
аналізувати роль рельєфотворчих
чинників та чинників формування
палеогеографічних обстановок;
абстрактно мислити, застосовувати
методи синтезу та аналізу;
навички ініціювання, організації
досліджень
в
галузі
науководослідницької
та
інноваційної
діяльності;
використовувати
новітні
інформаційні
і
комунікаційні
технології;
виконувати первинну обробку та
комплексну
інтерпретацію
результатів
аналітичних
робіт;
виконувати
експертну
оцінку
геоморфологічних
та
палеогеографічних процесів;
розробляти
прогнози
зміни
геоморфологічних
та
палеогеографічних
процесів,
здатність ефективно використовувати
результати геоморфологічних та
палеогеографічних досліджень до
специфіки задач, що вирішуються.

Форми (та/або
Методи
методи і
оцінювання
технології)
та пороговий
викладання і
критерій
навчання
оцінювання

лекції

лекції

до 10%
опитування у
тестовій та
письмовій
формі

самостійна
робота
самостійна
робота

лекції,
практичне
заняття

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

до 30%

до 5%

опитування у
тестовій та
письмовій
формі,
виконання
практичних
та
контрольних
робіт

до 5%

до 10%

лекції

до 10%

самостійна
робота

до 10%

самостійна
робота

до 5%

самостійна
робота

практичне
заняття

лекція

опитування у
тестовій та
письмовій
формі,
виконання
практичних
та
контрольних
робіт

до 5%

до 5%

до 5%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків
спеціалізації)
Результати навчання дисципліни
(код)
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.1 4.2
Програмні результати
навчання (назва)

Використовувати
сучасні
передові +
концептуальні та методологічні знання в галузі
науково-дослідницької та/або професійної
діяльності і на межі предметних галузей знань
(ПРН 1)
Мати ґрунтовні знання предметної області та +
розуміння професії (ПРН 2)
Використовувати праці провідних зарубіжних +
вчених наукових шкіл та фундаментальних
праць у галузі дослідження, формулювання
мети власного наукового дослідження як
складової загальноцивілізаційного процесу
(ПРН 3)
Вміти проводити критичний аналіз, оцінка і
синтез нових та складних ідей. (ПРН 7)

+

+
+

+

+

+

+

7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання: кількість балів, що аспірант отримує протягом семестру є сумою
балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних робіт, опитуванні та
написанні контрольних робіт.
Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

Опитування
Практичні роботи
Модульні контрольні
роботи

ЗМ2

Min. – 18 балів

Max.– 30 балів

Min. – 18 балів

Max.–30 балів

«3» х 2 = 6
«1» х 6 = 6

«3» х 4 = 12
«1» х 1 = 8

«3» х 2 = 6
«1» х 6 = 6

«3» х 4 = 12
«1» х 1 = 8

«1» х 7 = 6

«1» х 10 = 10

«1» х 7 = 6

«1» х 10 = 10

- підсумкове оцінювання у формі іспиту проводиться в усній формі. Максимальна
кількість балів на заліку – 40 балів, мінімальна кількість балів, що додаються до семестрових –
24 бали.
- умови допуску до підсумкового заліку: аспіранти, які набрали сумарно меншу кількість
балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються.
Рекомендований мінімум для допуску – 36 бал.
При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий
модуль1
Мінімум
Максимум

18

Змістовий
модуль2
18

30

іспит
24

30

Підсумкова оцінка
60

40

100

7.2.
Організація оцінювання: опитування у тестовій та письмовій формі
проводиться після завершення викладання кожної лекції. Практичні роботи захищаються по

виконанню, відповідно до графіка проведення практичних занять.
Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail
Зараховано / Passed
Не зараховано / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59
60-100
0-59

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
№

п/п

Назви лекцій та практичних

Змістовний модуль №1
1.
Об’єктивна необхідність вибору теоретико-методологічних
засад
наукового
дослідження.
Розрізнення
основних
наукознавчих категорій в геоморфології та палеогеографії.
Застосування
в
геоморфології
та
палеогеографії
загальнонаукових та спеціальних методів, їхня роль в
отриманні нового наукового знання.
2.
Формулювання теоретичних засад розвитку рельєфу земної
поверхні та їхнє практичне втілення у вченні Вільяма Моріса
Дейвіса. Значення визначених положень для розвитку
геоморфології.
3.
Теоретико-методологічне значення розуміння рельєфу, як
морфологічного різноманіття земної поверхні у контексті
з’ясування ролі внутрішньоземних та зовнішніх процесів –
зміст концепції Вальтера Пенка.
4.
Динамічна модель розвитку рельєфу земної поверхні Лестера
Кінга як важливий етап адаптації теоретичних погядів до
аналізу
реального
рельєфу
шляхом
застосування
діалектичного підходу до встановлення взаємодії ендогенного
та екзогенного чинників у розвитку рельєфу.
Модульна контрольна робота
Змістовний модуль №2
5.
Концепція К. К. Маркова, як метод вивчення взаємодії
ендогенних та екзогенних процесів.
6.
Концепція взаємодії ендогенних та екзогенних чинників
формування рельєфу І. П. Герасімова у контексті
геоморфологічного етапу розвитку Землі.
7.
Морфоструктурний напрямок та його досягнення (В.Г.
Бондарчук, К.І. Геренчук, І.П. Герасімов, Ю.А. Мещеряков).
Морфокліматичний напрямок (Д.А. Тімофєєв, А.С. Дєдков, В.І.
Мозжерін, Г.П. Скрильник)
8.
Ідея Н.А. Флоренсова щодо значення літодинамічного потоку
процесу морфогенезу на земній поверхні.
9.
Морфодинамічна концепція А. Н. Ласточкіна, як динамічне
визначення поняття «морфоструктура». Рельєф земної поверхні
в геокомпонентах, геокомплексах, екосистемах та географічних
полях в загальній теорії систем, як об’єкт морфодинамічної
концепції.
Модульна контрольна робота
ВСЬОГО
Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18 год.
Практичні заняття – 4 год.
Консультації – 2 год.
Самостійна робота – 96 год.

Кількість годин
лекції

практичні

С/Р

2

-

2

2

12

2

-

12

1

-

12

2

-

12

2

-

12

2

-

12

2

2

12

1

-

12

1
18

4

96

1
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