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ВСТУП 

 

Динамічна геоморфологія – це одна із фундаментальних наук про рельєф 

земної поверхні, у головному фокусі якої є елементарний геоморфологічний процес 

як функціональна одиниця загального процесу формування та трансформації 

рельєфу земної поверхні. Суть динамічної геоморфології визначає комплекс питань, 

які включають: 

• вивчення властивостей процесів рельєфоутворення та форм відповідного 

рельєфу, механізмів цих процесів, їх енергетичних характеристик;  

• оцінку стану й перебігу процесів та їх порогових значень;  

• аналіз закономірностей розміщення та парагенетичних зв’язків між 

окремими формами рельєфу, процесами та середовищем, в якому вони 

відбуваються. 

Знання з динамічної геоморфології мають важливе теоретичне та практичне 

значення, оскільки дають змогу ідентифікувати прояви різних процесів морфогенезу 

в оточуючому середовищі, розрізняти відповідні їм генетичні групи та форми земної 

поверхні, що є підставою для проведення польових геоморфологічних досліджень 

та накопичення первинного матеріалу під час проходження виробничої практики та 

підготовки курсових та кваліфікаційних робіт.  

Навчальна дисципліна «Динамічна геоморфологія» є обов’язковою 

компонентою освітніх програм «Природнича географія» та «Геоморфологія та 

природопізнавальний туризм». Її мета полягає у ознайомленні студентів із 

теоретичними положеннями динамічної геоморфології, умовами і чинниками 

рельєфоутворення, закономірностями виникнення, поширення та характеристиками 

сучасних ендо- та екзодинамічних процесів,  а також застосування ними отриманих 

знань в практичній діяльності.  

Успішному опануванню цієї навчальної дисципліни сприяють: 

• знання з таких фундаментальних наук як «Геологія», «Геоморфологія», 

«Ландшафтознавство», «Метеорологія», «Гідрологія та океанологія» тощо;   

• вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки конкретних чинників та 

природних процесів, покомпонентно аналізувати природні умови території; 

• володіння елементарними навичками аналізу картографічних матеріалів 

різного змісту. 

Вивчення дисципліни «Динамічна геоморфологія» спрямовано на формування  

комплексних знань про кожен із генетичних типів процесів сучасної ендо- та 

екзодинаміки, їх фізичні та енергетичні характеристики, умови та чинники 

виникнення, особливості перебігу та наслідки, які виражаються в утворенні 

(перетворенні) форм рельєфу та відповідних генетичних типах четвертинних 

відкладів. Зокрема, завданнями (навчальними цілями) дисципліни є:   

• ознайомити студентів з теоретичними засадами та понятійно-

термінологічним апаратом динамічної геоморфології; 

• поглибити теоретичні знання про морфолітогенез загалом та різні 

морфодинамічні процеси зокрема; 
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• навчити студентів виявляти причинно-наслідкові зв’язки різних 

геоморфологічних процесів, умов та чинників їх активізації;   

• сформувати навички складати  характеристики процесів за типовим 

планом; 

• сформувати уявлення про методи дослідження динаміки рельєфу;  

• навчити студенів на основі комплексного аналізу природних умов 

конкретної території оцінювати масштаби сучасних процесів та прогнозувати 

можливі сценарії розвитку їх у майбутньому. 

 

 Дисципліна забезпечує набуття студентами наступних інтегральної, 

загальних та спеціальних програмних компетентностей, передбачених 

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 106 Географія: 

• здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

професійній діяльності з географії або у процесі навчання із застосуванням сучасних 

теорій та методів дослідження природних та суспільних об’єктів та процесів; 

• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

• здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, 

процесів, історії і складу природи і суспільства; 

• здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до фаху) на 

різних просторово-часових масштабах; 

• знання і використання специфічних для географічних наук теорій, 

парадигм, концепцій та принципів відповідно до професійного спрямування. 

 

В цілому, вивчення дисципліни забезпечує досягнення наступних програмних 

результатів навчання: 

• Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 

теорії геоморфології, а також суміжних та світоглядних наук. 

• Пояснювати особливості організації географічного простору залежно від 

рельєфу, сучасного та давнього геоморфогенезу території. 

• Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних 

наук, зокрема для вирішення завдань природничої географії та геоморфології. 

• Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад 

ландшафтної оболонки в цілому та геоморфосистем зокрема. 

• Аналізувати склад і будову природних і соціосфер, що входять до 

предметної сфери природничої географії та геоморфології на різних просторово-

часових рівнях.  
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Компетентності знань, вмінь, комунікації, автономності та відповідальності 

забезпечуються комплексом конкретних результатів навчання за дисципліною, що 

включають: 

 

«Знання» 

 
• Основні концепції та теоретичні положення динамічної геоморфології 

• Понятійно-термінологічний апарат динамічної геоморфології. Генетичну 

класифікацію процесів  

• Джерела енергії ендогенних та екзогенних процесів та енергетичний 

баланс Землі 

• Фізичні закони та сили, якими описуються екзогенні процеси 

• Механізми розвитку та динамічні характеристики різних процесів 

морфолітогенезу 

• Морфокліматичну зональність рельєфу Землі 

• Методи вивчення динаміки рельєфу 

• Загальні тенденції у розвитку рельєфу та його форм 

 

«Вміння» 
• Обґрунтовувати виникнення різних процесів з точки зору фізичних 

законів та сил 

• Аналізувати природні умови конкретних територій і вичленовувати 

фонові умови та рушійні сили різних процесів 

• Ідентифікувати різні морфодинамічні процеси та генезис форм земної 

поверхні, що виникли внаслідок їхнього функціонування 

• Узагальнювати та систематизувати інформацію щодо конкретних 

процесів 

• Застосовувати методи вивчення та оцінки екзогенних процесів на 

практиці 

 

«Комунікація» Презентувати результати власного аналізу процесів морфогенезу 

 

«Автономність  

та 

відповідальність» 

Застосовувати отримані знання для розв’язання практичних задач    

Мотивувати необхідність досліджувати динаміку рельєфу з метою 

запобігання негативних наслідків та катастрофічних процесів 

 

 

 Структура навчальної дисципліни  передбачає лекції (обсягом 28 годин), 

практичні заняття (28 годин), самостійну роботу студентів та підготовку ними 

курсової роботи (64 години). Загальний обсяг 120 годин (3 кредити).   

 

Згідно тематичного плану теми згруповані у три частини, які висвітлюють 1) 

загальні теоретико-методологічні засади динамічної геоморфології, її структуру та 

понятійно-термінологічний апарат, загальні просторово-часові закономірності 

процесів морфогенезу; 2) аналіз процесів екзогенного морфолітогенезу; 3) аналіз 

найголовніших процесів сучасної ендодинаміки.  
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Тематичний  план  занять 
 

№ 

п/п 

 

Назви лекцій та практичних 
Кількість годин 

лекції практичні с/р 

Частина 1. Вступ до динамічної геоморфології 
Тема 1. Головні поняття динамічної геоморфології 

 

1. Лекція 1. Класифікація процесів морфогенезу 

Енергетичний баланс Землі. Поняття про умови, 

чинники та парагенезис процесів. Загальні 

закономірності сучасної морфодинаміки 

2          - 

8 

2. Практична робота 1. Умови, чинники та процеси 

екзогенного морфогенезу 
- 2 

Частина 2. Процеси сучасного екзогенного морфолітогенезу 
Тема 2. Процеси вивітрювання 

3. Лекція 2. Процеси фізичного вивітрювання 2 - 

6 

4. Практична робота 2. Процеси вивітрювання та 

природна зональність 
- 2 

5. Лекція 3. Процеси хімічного вивітрювання 2 - 

6. Практична робота 3. Ознаки біофізичного та 

біохімічного вивітрювання 
- 2 

Тема 3. Гравітаційні процеси та морфолітогенез на схилах 

7. Лекція 4. Гравітаційні процеси та морфолітогенез на 

схилах 
2 - 

6 
8. Практична робота 4. Розпізнавання типів 

гравітаційних процесів та схилових відкладів 
- 2 

9. Практична робота 5. Розв’язування практичних 

задач. 
- 2  

Тема 4. Флювіальний морфолітогенез 

10. Лекція 5. Діяльність тимчасових водотоків. 

Гідрологія схилу.  
2 - 

4 

11. Лекція 6. Діяльність постійних водотоків. 2 - 

12. Практична робота 6. Аналіз умов формування 

річкової долини за її будовою.  
- 2 

13. Практична робота 7. Морфологія русла та руслові 

процеси.    
- 2 

Тема 5. Нівальний та гляціальний морфолітогенез 

14. Лекція 7. Процеси нівального та гляціального 

морфолітогенезу 
2 - 

4 

15. Лекція 8. Процеси флювіогляціального 

морфолітогенезу. Геоморфологічна зональність 

рельєфу давніх гляціальних областей 

2 - 

16. Практична робота 8. Гляціальний морфолітогенез. 

Розв’язування практичних задач 
- 2 

Тема 6. Кріогенний морфолітогенез 

17. Лекція 9. Кріогенний морфолітогенез 2 - 

6 
18. Практична робота 9.  Визначення форм 

кріогенного рельєфу за їхніми характеристиками 

 

- 2 
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Тема 7. Еоловий морфолітогенез    

19. Лекція 10. Еоловий морфолітогенез 2 - 

8 20. Практична робота 10. Еоловий морфолітогенез. 

Розв’язування практичних задач. 
- 2 

Тема 8. Карстовий морфолітогенез 

21. Лекція 11. Карстовий процес та його особливості 2 - 

6 22. Практична робота 11. Оцінка карстової 

ураженості території 
- 2 

Тема 9. Прибережно-морські процеси 

23. Лекція 12. Динаміка прибережно-морських процесів 2 - 

8 24. Практична робота 12. Розв’язування практичних 

задач 
- 2 

Частина 3. Процеси сучасного ендогенного морфогенезу 
Тема 10. Сучасні ендогенні процеси та їх динаміка 

25. Лекція  13. Вулканогенні процеси та їх причини 2 - 

4  Практична робота 13. Просторово-часовий аналіз 

вулканічної активності за один день 
- 2 

26.  Лекція 14. Сейсмічна активність та її причини.  2 - 

4 27. Практична робота 14. Просторово-динамічний 

аналіз сейсмічної активності за один день 
- 2 

 ВСЬОГО 28 28 64 

 Оцінювання. Семестрове оцінювання - це кількість балів, які студент 

отримує протягом семестру (сума балів, що були отримані при оцінюванні 

виконаних практичних робіт, контрольних тестових опитувань, завдань самостійної 

роботи та курсової роботи). Підсумкове оцінювання у формі іспиту або заліку 

проводиться у письмовій формі. Максимальна кількість балів на заліку – 40 балів, 

мінімальна кількість балів, що додаються до семестрових – 27 бали. Умови допуску 

до підсумкового контролю знань: студенти, які набрали сумарно меншу кількість 

балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання іспиту (заліку) 

не допускаються. Рекомендований мінімум для допуску – 33 бали. 

Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 балів 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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ТЕМА 1 

ГОЛОВНІ ПОНЯТТЯ ДИНАМІЧНОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЇ 

 

Об’єкт і предмет вивчення динамічної геоморфології. Ключові поняття: 

рельєф, динаміка, розвиток, механізм, процес, фактор, морфолітогенез, екзогенні 

процеси рельєфоутворення, ендогенні процеси рельєфоутворення, елементарний 

геоморфологічний процес, геодинамічний комплекс, активний шар 

рельєфоутворення, параґенез процесів.  

Енергетичний баланс Землі. Космічні джерела енергії: промениста енергія та 

корпускулярне випромінювання Сонця, енергія метеоритів, гравітаційні впливи 

космічних тіл. Земні джерела енергії: потенційна енергія маси Землі та її 

гравітаційного поля,  енергія руху Землі навколо своєї осі, процеси диференціації 

планетарної речовини. Кінетична і потенційна енергія. Закон збереження енергії. 

Вчення про літодинамічні потоки. 

Принципи типізації процесів морфогенезу: генезис, умови середовища, місце 

дії, просторовий розподіл, тип літодинамічного потоку, хронологічні показники, 

морфологічний результат. Класифікація процесів морфогенезу: критерії виділення 

типів, підтипів, класів та груп процесів. Поняття про умови, чинники та парагенезис 

процесів.  

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

 

Завдання 1. Встановити причинно-наслідкові зв’язки та розташувати наведені 

нижче елементи у вигляді наступної послідовності: «умова(и) + чинник(и) = 

процес(и)» 
 

Варіант 1 Підрізання схилу під час розширення дорожнього полотна; зсування блоку 

гірських порід;  наявність мергельної товщі на глибині 1,5 м від поверхні; 

повільне сніготанення 

 

Варіант 2 Змивання дрібнозему; відсутність рослинного покриву; швидке сніготанення; 

крутизна схилу 30о 

 

Варіант 3 Надзвичайно розріджений рослинний покрив; дефляція; посушливий літній 

сезон; піщаний склад алювіальних відкладів першої надзаплавної тераси 

 

Варіант 4 Потужна лесова товща; яружна ерозія; зливовий характер опадів протягом 

весняно-літнього сезону; вирубка деревної та чагарникової рослинності 

 

Варіант 5 Багатоярусний зсув на березі водосховища; періодичне підняття та опускання 

рівня води у водосховищі; наявність трьох водотривких горизонтів у 

геологічній будові схилу; нахил шарів порід в бік падіння схилу 

 

Варіант 6 Інтенсивні опади у вигляді дощу; на глинистих породах залягає 5-метрова 

товща тріщинуватих пісковиків; розсідання блоків пісковику; утворення 

суфозійних конусів виносу біля підніжжя схилів 
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Варіант 7 Морозне вивітрювання масиву пісковиків; велика кількість днів з туманами; 

добові коливання температури з переходом через 0 оС; тріщинуватість 

пісковиків 

 

Варіант 8 Супіщані малородючі ґрунти; активізація біофізичного вивітрювання (в 

результаті діяльності землерийних тваринами); припинення активної оранки; 

дефляція  

 

Варіант 9 Пухкий дрібнозернистий склад відкладів; крапельна ерозія ґрунту; заміщення 

природної рослинності на культурну; крапельне зрошення ґрунту 

Варіант 10 Крутизна гірського схилу понад 22о; дрібноблокова тріщинуватість гранітного 

масиву (паралелепіпедальна окремість); обвал і каменепад; землетрус 

магнітудою 3 

 

 

Завдання 2. Використовуючи рис 1. з поясненнями, проаналізувати 

методологічні підходи та критерії, за якими здійснюється класифікація сучасних 

геоморфологічних процесів. 

 

 
 

Рис. 1 Класифікація сучасних процесів рельєфоутворення суходолу. Пояснення 

наведені у таблиці 1 (за Виркіним, 1998) [12] 
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Тип Підтип Клас Група Процеси 

1 2 3 4 5 

А
Б

ІО
Г

Е
Н

Н
И

Й
 

М
о

б
іл

із
а

ц
ія

 т
а

 м
іс

ц
ев

е 

п
ер

ен
ес

ен
н

я
 р

еч
о

в
и

н
и

 

Теригенний Термогенного 

вивітрювання 

Температурне вивітрювання 

 

 

 

Гідрогенний 

Гідрогенного 

вивітрювання 

Фізико-хімічне (гідратаційне) 

ти хімічне вивітрювання 

Гідрогенних процесів 

місцевого переміщення 

речовини 

Діагенетичне розтріскування 

 

 

Кріогенний 

Кріогенного 

вивітрювання 

Морозне, кріогідратаційне 

вивітрювання 

Мерзлотна (кріогенних 

процесів місцевого 

переміщення речовини) 

Термокарст, спучування, 

морозобійне розтріскування 

П
ер

ев
а
ж

н
о
 б

л
и

ж
н

є 
п

ер
ем

іщ
ен

н
я

 

р
еч

о
в

и
н

и
 

Гравітаційно-схиловий Власне гравітаційна Обвалювання, осипання 

Нівально-гравітаційна Лавини  

Схиловий гідрогенного 

сповзання та течії 

Блокового сповзання Сповзання, осуви 

Масового сповзання і 

течії 

Дефлюкція, соліфлюкція 

Схиловий 

водноерозійний 

Площинного змиву Крапельна ерозія, дифузна 

ерозія 

Лінійного розмиву Яружна ерозія 

 

 

Кріогенно-схиловий 

Швидких потокових 

переміщень 

Кріогенне опливання і 

сповзання 

Повільних масових 

переміщень 

Кріогенні десерпція і 

соліфлюкція 

Озерний (береговий) Абразійна  Руйнівна діяльність хвиль та 

вітрових течі 

Акумулятивна Акумулятивна діяльність 

хвиль і вітрових течій 

П
ер

ев
а
ж

н
о
 д

а
л

ь
н

є 
п

ер
ем

іщ
ен

н
я

 

р
еч

о
в

и
н

и
 

 

Еоловий 

Дефляційна  Дефляція, коразія 

Акумулятивна Площова та ареальна 

акумуляція 

Флювіальний Ерозії річок та 

тимчасових водотоків 

Глибинна, бічна і регресивна 

ерозія 

 Акумуляції річок та 

тимчасових водотоків 

Руслова, заплавна, старична, 

селева, дельтова акумуляція 

Піздемноводний  Денудації розчинних 

порід 

Карст 

Денудації нерозчинних 

порід 

Суфозія 

Гляціальний Екразаційна Льодовикова абразія, плакінг 

Акумулятивна Формування відкладених 

морен 

Б
ІО

Г
Е

Н
Н

И
Й

 

М
о
б
іл

із
а

ц
ія

 і
 п
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ем

іщ
ен

н
я

 

р
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о
в

и
н

и
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а
 р

із
н

і 
в

ід
ст

а
н

і 

 

 

Фітогенний 

Фітомобілізаційна і 

стабілізаційна 

Фіторуйнування та  

скріплення порід 

Фітоседиментаційна Формування торф’яників 

Фітотрансферна Вітровали 

 

 

 

Зоогенний 

Зоомобілізаційна і 

стабілізаційна 

Зооруйнування та скріплення 

порід 

Зооседиментаційна Накопичення гуано, кістяної 

брекчії 

Зоотрансферна Риюча, вибиваюча ґрунт 

діяльність тварин тощо 

Техногенний 

(антропогенний) 

Техномобілізаціна Розорювання ріллі, просадки 

поверхні тощо 
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Рис. 2 Схема типізації геоморфологічних процесів, за Тимофєєвим, 2004 [12] 
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Глосарій до теми 1 

 

АГЕНТ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ – субстанція, середовище, в якому відбувається 

рух мінеральної речовини (вода, повітря, лід, сніг) і завдяки чому відбувається 

трансформація рельєфу. 

АГРАДАЦІЯ -  процес нарощування висоти, площі або об’єму форми рельєфу, 

поверхні. 

АКТИВНИЙ ШАР РЕЛЬЄФОУТВОРЕННЯ – деяка товща гірських порід разом 

з водними (повітряними чи льодовими) масами, що контактують з ним,  яка бере 

участь у рельєфоутворенні; характеризується певною потужністю, речовинним 

складом та структурою. 

ГЕОДИНАМІЧНИЙ КОМПЛЕКС – це зовнішня оболонка земної кори і прилегла 

до неї частина атмосфери, гідросфери та біосфери,  в яких мінеральна речовина у 

суміші з водою або повітрям знаходяться у неперервному або переривчастому русі 

під впливом енергії гравітації. 

ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ – це сукупність процесів рельєфоутворення та 

форм земної поверхні, що визначає тип стану (в тому числі морфологію та 

морфологічну структуру), хід і тренд розвитку геоморфологічної системи за певний 

відрізок часу. 

ДЕГРАДАЦІЯ – процес руйнування або зменшення висоти, площі або об’єму 

форми рельєфу, поверхні. 

ДИНАМІКА – розділ механіки, що вивчає рух тіл в залежності від діючих на них 

сил, тобто причин руху; це зміни будь-якого явища чи об’єкта під впливом діючих 

факторів. 

ДИНАМІЧНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ – напрямок геоморфології, який вивчає 

сучасну динаміку рельєфу – комплексу процесів, які створюють та перетворюють 

рельєф ЗП, як наслідок реалізації механізмів енергомасопереносу у ландшафтній 

сфері Землі. 

ЕКЗОГЕННІ РЕЛЬЄФОУТВОРРЮЧІ ПРОЦЕСИ – процеси, що відбуваються на 

ЗП, у верхніх зонах літосфери і пограничних з нею атмосфері, гідросфері, біосфері, 

які призводять до хімічних змін, руйнування, переміщення та перевідкладання 

мінеральних мас, і перетворюють ЗП. 

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС – процес, що протікає на 

поверхні Землі або у при поверхневій зоні, при якому відбувається переміщення 

мінерального матеріалу, що призводить до зміни геометрії ЗП; при цьому 

переміщення речовини відбувається дією одного агента і в одному напрямку. 

ЕНДОГЕННІ РЕЛЬЄФОУТВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ – процеси, обумовлені 

внутрішнім розвитком речовини Землі, які вони створюють нерівності земної 

поверхні в умовах приповерхневого гравітаційного поля Землі і під впливом її рухів 

у просторі. 

КІНЕМАТИКА – розділ механіки, що вивчає рух тіл лише з геометричної точки 

зору, незалежно від причин (сил), що викликають цей рух. 
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ЛІТОДИНАМІЧНИЙ ПОТІК – потік речовини та енергії, який забезпечує обмін 

між земною поверхнею та надрами і є сутністю усіх геологічних та 

геоморфологічних процесів та явищ. Висхідний тепломасопереніс – першопричина 

ендогенних процесів, а низхідний (усі способи переміщення речовини з високих 

рівнів на низькі) - обумовлює усе різноманіття екзогенних процесів.   

ПАРАГЕНЕЗИС (ПАРАГЕНЕЗ) ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ  — поєднання різних 

рельєфоутворюючих процесів та генетичних форм рельєфу в межах однієї території, 

що виникає одночасно внаслідок спільних або подібних умов та чинників, або 

послідовно, коли результати одного процесу провокують виникнення або 

активізацію іншого. 

ПРОЦЕС – це послідовна зміна станів, закономірна послідовність стадій, що 

представляють собою єдиний неперервний розвиток. 

РЕЛЬЄФОУТРВОРЮЮЧІ ПРОЦЕСИ (ПРОЦЕСИ МОРФОГЕНЗУ) – процеси, 

під впливом яких формується і трансформується рельєф земної поверхні. Ендогенні 

та екзогенні. 

СТАТИКА – розділ механіки, що вивчає умови рівноваги тіл під дією сил або у стані 

спокою. 

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ – це процеси зародження, формування та перетворення 

рельєфу, які можна спостерігати і вимірювати за допомогою прямих топографічних, 

фотограмметричних, фізичних, хімічних та інших спостережень та вимірювань (або 

такі, чий тип і інтенсивність можуть бути визначені за історичними матеріалами) 

УМОВА – щось постійне, яке чинить неперервний і однаковий вплив на процес.  

ФАКТОР (ЧИННИК) – рушійна сила процесу, яка запускає в дію (викликає) 

певний процес або одна із необхідних умов процесу. 
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ТЕМА 2  

ПРОЦЕСИ ВИВІТРЮВАННЯ 
 

Вивітрювання як реакція пристосування мінеральної речовини  до фізичних та 

хімічних умов на земній поверхні. Співвідношення понять вивітрювання, гіпергенез, 

денудація. Виключна роль процесів вивітрювання у системі морфогенезу та їх 

відмінність від інших процесів. Вивітрювання як ініціальна ланка морфолітогенезу. 

Фізичне вивітрювання. Вплив властивостей гірських порід на різних 

організаційних рівнях: на рівні кристалічної ґратки (анізотропія, спайність); на рівні  

структури  та текстури породи. Теплові властивості мінералів та гірських порід: 

теплоємність та теплопровідність, коефіцієнти  об’ємного та лінійного розширення. 

Процеси фізичного вивітрювання: інсоляційне (температурне) вивітрювання, 

десквамація, морозне вивітрювання (конжеляція), дефлокуляція, дилатація, 

ексудація (сольове вивітрювання), сфероїдальне вивітрювання. Поняття 

фрактолітізації, сапролітізації та псамолітізації. Процеси біофізичного 

вивітрювання.  

Хімічне вивітрювання. Головні агенти хімічного вивітрювання. Поняття 

кислотності та відновлювального потенціалу середовища, хімічної активності води. 

Геохімічні властивості природних ландшафтів. Типізація мінералів за стійкістю до 

хімічного вивітрювання. Процеси хімічного вивітрювання: окиснення та 

відновлення, розчинення, карбонатизація, гідратація  та  дегідратація, гідроліз. 

Формування кори вивітрювання та її типи. Формування торів. Біохімічне 

вивітрювання. Роль окремих організмів (кальцієфільних, сидерофільних тощо). 

Зональність процесів вивітрювання. Аналіз продуктів вивітрювання у 

геоморфологічних та палеогеоморфологічних дослідженнях. 

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

Завдання 1. Проаналізувати стійкість до процесів фізичного та хімічного 

вивітрювання, вказати продукти хімічного вивітрювання для головних 

породоутворюючих мінералів магматичних, осадових та метаморфічних порід 

(кварц, ортоклаз, олівін, піроксени, амфіболи, біотит, мусковіт, галеніт, халькопірит, 

гематит, піролюзит, ґьотит, гідроґьотит, каолініт, серпентин, глауконіт, барит, гіпс, 

ангідрит, кальцит, доломіт, апатит, галіт, сильвін). Дані навести у вигляді таблиці. 

 
Назва мінералу, 

хімічна формула 

Кристалохімічний клас 

(тип) 

Епігенетичні процеси, характерні 

для мінералу  в зоні вивітрювання  

   

 

Завдання 2. На основі характеристики різних типів елювію та наведених 

графіків залежності між типом вивітрювання та кліматичними умовами 

(середньорічною кількістю опадів та середньорічною температурою повітря) 

встановити домінуючі типи процесів вивітрювання для кожного із семи  регіонів 

вивітрювання.  Результати представити у вигляді діаграми (рис. 3) та таблиці з 

поясненнями (табл. 2). 
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 Середньорічна кількість опадів, мм 

 

Рис. 3 Діаграма зв’язку між кліматичними показниками та видами вивітрювання 

 

Таблиця 2 

Характеристика процесів вивітрювання за регіонами 
Регіон 

вивітрювання 

Кліматичні умови Характеристика процесів 

вивітрювання 

1 

 

   

 

Глосарій до теми 2 

 

ВИВІТРЮВАННЯ - сукупність процесів руйнування та зміни гірських порід у 

приповерхневій зоні земної кори під дією зовнішніх чинників (температурних, 

баричних, хімічних, біотичних та ін.). 

 фізичне – вид в., що полягає у механічному подрібненні монолітної породи 

без помітних перетворень мінерального складу 

 хімічне - вид в. , що полягає у привнесенні-винесенні хімічних елементів та 

утворенні вторинних мінералів, стійких у поверхневих умовах  

 біологічне - вид в., що відбувається завдяки життєдіяльності організмів та 

продуктів їх розкладання. 

ВІДНОВЛЕННЯ – тип хімічного вивітрювання, що відбувається переважно 

внаслідок діяльності бактерій або про розкладенні органічної речовини у 

безкисневому середовищі. 
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ГІДРАТАЦІЯ – насичення, розширення, набрякання й руйнація гірських порід, які 

містять у своїй молекулярній структурі воду, унаслідок приєднання до них молекул 

Н2О після контакту з водами природного середовища 

ГІДРОЛІЗ - руйнування гірських порід верхньої частини земної кори внаслідок 

реакції обмінного розчеплення між водою і розчиненою в ній речовиною 

(АВ+НОН=АН+ВОН) 

ГІПЕРГЕНЕЗ (гіпергенний метасоматоз) - сукупність процесів хімічного 

перетворення мінералів у приповерхневій частині земної кори під впливом 

атмосфери, гідросфери та біосфери.  

ДЕГІДРАТАЦІЯ – видалення молекул Н2О зі складу гірських порід, що призводить 

до зменшення із об’єм та ущільнюється структура. 

ДЕНУДАЦІЯ - сукупність процесів руйнування та перенесення різними 

природними агентами продуктів руйнування гірських порід з вищих гіпсометричних 

рівнів на нижчі. 

ДЕСКВАМАЦІЯ – відлущування верхнього вивітрілого шару порід внаслідок 

утворення шару інсоляційного коливання температури та закладання контактної 

поверхні.  

ДЕФЛОКУЛЯЦІЯ – вивітрювання глинистих порід, викликане їх періодичним 

зволоженням та висиханням.  

ДИЛАТАЦІЯ - розширення, розтріскування й остаточна руйнація гірських порід 

верхньої частини земної кори внаслідок зменшення стискаючих напруг, яке може 

зумовлюватися ерозією, зсувами, обвалами, гірничо-видобувною діяльністю. 

ЕКСУДАЦІЯ - руйнування гірських порід верхньої частини земної кори внаслідок 

появи внутрішніх напружень, зумовлених ростом в породі  кристалічних тіл 

ЕЛЮВІЙ – генетичний тип відкладів; топографічно непереміщені продукти 

вивітрювання гірських порід. 

ІНСОЛЯЦІЙНЕ (ТЕМПЕРАТУРНЕ) ВИВІТРЮВАННЯ - руйнування гірських 

порід верхньої частини земної кори внаслідок періодичної зміни їх температури 

через нагрівання та охолодження поверхні,  та зумовлених цим коливань об’єму.  

КАРБОНАТИЗАЦІЯ - руйнування водорозчинних гірських порід (вапняків, 

доломітів, гіпсів та ін..) внаслідок дії на них карбонатної кислоти, що 

супроводжується транспортуванням і перевідкладанням карбонату кальцію 

КОРА ВИВІТРЮВАННЯ - товща подрібнених, часто – механічно 

трансформованих чи хімічно змінених гірських порід верхньої частини земної кори, 

що сформувалися в результаті дії на неї процесів механічного (фізичного) та 

хімічного вивітрювання, тривалий час залишаються на місці свого утворення і є 

стійким при даних фізико-географічних умовах    
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МОРОЗНЕ ВИВІТРЮВАННЯ (КОНЖЕЛЯЦІЯ) – руйнування гірських порід 

внаслідок періодичного замерзання – розмерзання води в шпаринах та порах порід. 

ОКИСНЕННЯ - руйнування гірських порід верхньої частини земної кори внаслідок 

сполучення молекул, що входять до їх складу (найчастіше, Феруму) з молекулами 

Оксигену й подальшого виокремлення цих речовин. 

ОРТЗАНДИ – накопичення у піщаних ґрунтах оксидів заліза та марганцю, що 

призводить до їх цементації. 

ПСАМОЛІТИЗАЦІЯ - подрібнення порід на пилуваті фрагменти внаслідок 

існування дефектів кристалів. 

“ПУСТЕЛЬНА ЗАСМАГА” – формування кірочки на поверхні гірських порід в 

результаті дії інсоляції, вологі та життєдіяльності сидерофільних мікроорганізмів. 

РОЗЧИНЕННЯ - руйнування гірських порід верхньої частини земної кори 

внаслідок змішування на молекулярному рівні речовин, що входять до їх складу, з 

речовинами навколишнього середовища (найчастіше води). 

САПРОЛІТИЗАЦІЯ - подрібнення порід на дрібноуламкові фрагменти внаслідок 

неоднорідностей мінеральної речовини на рівні мінеральних зерен. 

СЕЛЕКТИВНА (ВИБІРКОВА) ДЕНУДАЦІЯ – процеси руйнування гірських 

порід, що визначаються їх відносною протиденудаційною стійкістю. 

СФЕРОЇДАЛЬНЕ ВИВІТРЮВАННЯ - утворення шкаралупчастих (цибулевих) 

структур з міцним ядром всередині, властиве для магматичних порід та пісковиків. 

ТОРИ  - невеликі останці корінної породи, що височіють над навколишньою 

територією; результат спільної дії фізичного та підземного хімічного вивітрювання 

в різній мірі тріщинуватих порід. 

ФРАКТОЛІТИЗАЦІЯ - подрібнення порід на крупноуламкові фрагменти 

внаслідок закладання тріщин  їх подальшого збільшення та злиття. 
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ТЕМА 3 

ГРАВІТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА МОРФОЛІТОГЕНЕЗ НА СХИЛАХ 

 

Поняття про гравітаційні, схилоформуючі та схилові процеси. Фізичні сили, 

які діють на тіло, що знаходиться на нахиленій поверхні. Стан рівноваги, причини 

та умови виникнення руху матеріалу по схилу. Головні умови та чинники, які 

визначають специфіку та інтенсивність переміщення матеріалу: геоморфологічні, 

геолого-літологічні, ендодинамічні, гідрогеологічні, кліматичні, гідрологічні, 

біогенні. Поняття кута природного укосу гірської породи. Способи переміщення 

речовини: скочування, сповзання, обвалювання, опливання, зсування. Фізичні 

характеристики процесів: швидкість, прискорення, робота та енергія.  Стадійність та 

ритмічність розвитку гравітаційних процесів. 

Група власне гравітаційних процесів: дерупція (обриви, обвали, вивали, 

розвали, каменепади), осипи, лавини. Оцінка динаміки осипів. 

Група процесів блокового переміщення речовини. Умови та чинники 

зсувоутворення. Ротаційні та трансляційні зсуви. Морфологічні елементи 

ротаційного зсуву. Структурні  (асеквентні, консеквентні та інсеквентні ) та 

пластичні зсуви. Зв’язок зсувоутворення з місцевими базисами ерозії (деляпсивний 

та детрузивний зсуви). Лавини, їх типи, умови та чинники виникнення. 

Група процесів масового переміщення уламкового матеріалу по схилу. Кріп та 

його різновиди. Температурний кріп (десерпція) та утворення курумів. Поняття 

консистенції речовини, рідкотекучого та в’язкотекучого руху. Кріогенний кріп 

(соліфлюкція та дефлюкція). Гігрогенний кріп (тропічна соліфлюкція). 

Моделювання гравітаційних процесів. Методи оцінки і прогнозу прояву 

катастрофічних процесів на схилах. Оцінка ураженості території та картографування 

інтенсивності розвитку зсувних процесів. Методи розрахунку стійкості схилів. 

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

 

Завдання 1. Визначити ймовірність виникнення зсуву на схилі та  ймовірний 

час цієї події. 

Вихідні дані: час, на який здійснюється прогноз Т = 50 років; значення 

середнього початкового коефіцієнту стійкості схилу Кп ср = 1,27.  

Порівняно рівномірне підмивання підошви схилу і процеси, які його супроводжують 

обумовлюють середньорічне зменшення коефіцієнта стійкості схилу ΔКср= 5 х 10-

3; середньорічне  відхилення коефіцієнта стійкості схилу в результаті зміни 

(коливання) насичення схилу водою і перевантаження основи відкладами А ср =  3 

х 10-2. Максимальне негативне відхилення коефіцієнта стійкості схилу протягом 50 

років (відповідає найбільш несприятливому поєднанню чинників) Амах = 0,1. 

Кінцева середньорічна величина коефіцієнта стійкості схилу Кк
ср на кінець 

прогнозованого періоду Т становитиме: 

Кк
ср = Кпср – T х ΔKср, 
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Якщо: 

Кк ср - Аmax > 1 - зсув практично не можливий 

Кк ср - Аmax < 1 - зсув можливий 

Кк ср – Аср < 1 - ймовірність зсуву дуже велика 

Часовий період,  в який можливе виникнення зсуву визначити за формулою: 

від (Кп
ср - Аmax - 1)/ ΔКср  до (Кп

ср - Аср - 1)/ ΔКср. 

Завдання 2. За заданими умовами оцінити стійкість скельного масиву, 

використовуючи методику М. Сельбієго (табл. 3). 

Таблиця 3 

Оцінка стійкості скельних схилів за методом рангів (M. Selbiego, 1980) [20] 

Параметр та 

оцінка 

стійкості 

Стійкість 

Клас 1 

Дуже висока 

Клас 2 

Висока 

Клас 3 

Середня 

Клас 4 

Низька 

Клас 5 

Дуже низька 

 

Стійкість 

невивітрілої та 

нетріщинуватої 

породи 

 

100-60 

 

Р. 20 

60-40 

 

Р. 18 

50-40 

 

Р. 14 

40-35 

 

Р. 10 

35-10 

 

Р.5 

Ступінь 

вивітрілості 

Невивітріла 

 

Р. 10 

Злегка 

вивітріла  

Р. 9 

Середньо 

вивітріла 

Р. 7 

Сильно 

вивітріла 

Р. 5 

Цілковито 

вивітріла 

Р. 3 

 

Відстань між 

тріщинами 

>3 м 

Р. 30 

1-3 м 

Р. 28 

0,3-1 м 

Р. 21 

0,0-5-0,3 м 

Р. 15 

< 0,05 м 

Р.8 

 

Орієнтація 

тріщин  

Круте падіння 

в середину 

схилу 

 

Р. 20 

Помірне 

падіння в 

середину 

схилу 

Р. 18 

Горизонтальне 

або 

вертикальне 

падіння 

Р. 14 

Помірне 

падіння 

назовні схилу 

 

Р.9 

Круте падіння 

назовні схилу 

 

 

Р.5 

 

Ширина 

розкриття 

тріщин 

 

<0,1 мм 

 

Р. 7 

0,1 – 1 мм 

 

Р. 6 

1 - 5 мм 

 

Р. 5 

5 - 20 мм 

 

Р.4 

>20 мм 

 

Р. 2 

Довжина та 

заповнення 

тріщин 

Непротяжні 

 

 

Р. 7 

Незначно 

протяжні 

 

Р. 6 

Протяжні, без 

заповнення 

 

Р. 5 

Протяжні, з 

дрібним 

заповненням 

Р. 4 

Протяжні, з 

грубим 

заповнення 

Р. 3 

 

Циркуляція 

води 

Недостатня 

 

 

Р. 6 

Ознаки  

 

 

Р. 5 

Невелика 

(<25л/хв. на 

102 м) 

Р. 4 

Середня (25-

125 л/хв. на 

102 м) 

Р. 3 

Висока 

(>125л/хв. на 

102 м) 

Р. 1 

 

Стійкість 

загальна  

91-100 71-90 51-70 26-50 <26 
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Завдання 3. За наведеними геолого-геоморфологічними розрізами (рис. 4) 

визначити типи гравітаційних процесів. 

 

 

Ділянка 

«Іллічівськ-

Одеса» 

 

Дуклянська зона 

Українських 

Карпат 

 

Ділянка «Мис 

Меганом – 

Феодосія» 

(Кримський 

півострів) 

 

Ділянка 

«Кароліна-Богаз 

– Іллічівськ» 
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Ділянка «Одеса-

Очаків» 

 

Рис. 4 Геолого-геоморфологічні розрізи ділянок розвитку гравітаційних процесів 

на території України [11] 

 

Глосарій до теми 3 

 

БІЧНИЙ РОЗПАД– швидкий і раптовий процес, пов’язаний із деформацією, 

розривами і зміщенням гірських порід внаслідок горизонтальних та ін’єкційних 

рухів. Проявляється переважно в пластичних та незцементованих породах в 

результаті сейсмодислокацій під час або після землетрусів.  

ВИВАЛ - падіння вузького, але високого скельного блоку в поєднанні з його 

ротаційним рухом, при якому верхня частина блоку виконує рух у повітрі, тоді як 

нижня максимально довго утримує зв’язок з основою. 

ГРАВІТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – група схилових процесів, що відбуваються в 

результаті дії сили тяжіння.  

ДЕРУПЦІЙ – тип колювіальних відкладів, який утворюється в результаті обвалів 

та обрушень блоків гірських порід. 

ДЕСЕРПЦІЙ – тип колювіальних відкладів, що утворюється на схилах в результаті 

повільного рух плаща уламків під дією добового коливання температури. 

ДЕСЕРПЦІЯ - “сухий” повільний рух плаща уламків під дією добового коливання 

температури. 

ДЕСПЕРСІЙ – тип колювіальних відкладів, утворених процесами осипання. 

ДЕФЛЮКЦІЯ - повільне видавлювання слабко зволожених мас під ґрунтово-

рослинним покривом 

ДЕЦЕРАЦІЯ – повільне переміщення по схилу окремих невеликих блоків 

(мінізсувів). 

ЗСУВ – процес відриву і зміщення (сповзання) вниз по схилу частини масиву 

гірських порід з утворенням стінки відриву та збереженням контакту із нерухомою 

частиною схилу. Розрізняють:  

асеквентний – тип з., який відбувається в масиві однорідних нешаруватих 

порід; 
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деляпсивний -  тип з., поверхня зісковзування якого лежить вище місцевого 

базису ерозії, а зсування відбувається під впливом власної ваги. У зсувному тілі 

зберігається характер нашарувань з мінімальними деформаціями; 

 детрузивний – тип з., поверхня зісковзування якого лежить на рівні місцевого 

базису ерозії, зсування відбувається під напором, а у фронтальній частині 

утворюються горби випирання; 

 інсеквентний – тип. з., поверхня ковзання якого формується вхрест 

структурних поверхонь; 

консеквентний – тип. з., поверхня ковзання в якому співпадає зі структурною 

поверхнею неоднорідності; 

 пластичний - сповзання перезволожених ґрунтових мас з глибиною захвату 

порід від 0,3 до 5 м; 

ротаційний – тип з., в якому переміщення матеріалу відбувається вздовж 

криволінійної увігнутої поверхні, її якої нахил зменшується з глибиною; 

структурний – сповзання блоку або блоків гірських порід. 

 трансляційний – тип з., в якому переміщення матеріалу відбувається вздовж 

рівної пласкої поверхні, паралельної до схилу. 

ЗСУВИ-ОПЛИВИ  – поверхневе зміщення ґрунту глибиною до 3 м, що відбувається 

в результаті зволоження без участі ґрунтових; має стрічкоподібну форму (однакову 

ширину у верхній і нижній частині). 

ЗСУВ-СПЛИВ – поверхневе зміщення ґрунту глибиною до 2-5 м, яке відбувається 

в результаті зволоження його ґрунтовими водами чи атмосферними опадами;  має 

долину спливання і форму конусу (ізометричний в нижній частині); 

КАМЕНЕПАД – падіння і зміщення по схилу окремих камінців, щебеню та брил, 

що вивалюються  та відриваються від нестійких частин крупних схилів. 

КОГЕЗІЯ  - сили зчеплення, зумовлені явищем міжмолекулярного (міжатомарного) 

притягання. 

КОЛЮВІЙ - генетичний тип відкладів, що утворюються під дією сили тяжіння. 

КРІП - масовий рух уламкового матеріалу по силу, пов’язаний із впливом 

періодичної зміни об’єму ґрунтової маси та дією сили тяжіння. Розрізняють:  

гігрогенний к. - викликаний набуханням та усадкою глин через їх періодичне 

змочування та висихання; 

кріогенний к. - викликаний періодичним замерзанням і відтаюванням ґрунту; 

температурний к. - викликаний коливанням температур. 

КУТ ПРИРОДНОГО УКОСУ - найбільший кут, який може бути утворений 

поверхнею вільно насипаної породи з горизонтальною площиною. 

ЛАВИНИ – величезні маси снігу, що зриваються із гірського схилу і котяться вниз 

з великою швидкістю. 
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лоткові — л., що рухаються по заглибинах, логах та ерозійних борознах; 

мокрі – л., що складаються зі щільного та в’язкого (мокрого) снігу; 

осови (снігові зсуви) — л., що ковзають по всій поверхні схилу поза руслом; 

стрибаючі — л., що вони зрушуються з уступів рельєфу, вільно падаючи з 

них; 

сублімаційного діафторезу – л., що утворюються в результаті 

перекристалізації снігу та формування глибинної паморозі, що призводить до  появи 

розпушених верств і прошарків в сніговому покриві;  

сухі – л. із пухкого, пухнастого, свіжого снігу, що випав у морозну погоду, і 

при своєму русі супроводжуються хмарою снігового пилу. 

ОБВАЛ – відокремлення і падіння по схилу великих мас  скельних порід нижче 

локалізації центру тяжіння масиву порід. 

ОБРУШЕННЯ (ОБРИВ)  – раптове обривання  і вільне падіння матеріалу з 

крутоспадних схилів та кліфів. 

ОСИП (ДЕСПЕРСІЯ) – переміщення вниз по схилу дрібних уламків гірських 

порід. 

ОСУВ  (ЗРИВ) - невелике за площею і глибиною захвату зміщення верхньої частини 

ґрунтово-рослинного шару на незначну відстань. 

РЕЖЕЛЯЦІЯ – періодичне замерзання та розмерзання ґрунту.  

РОЗСИП – дуже повільний процес розпадання крупних брил та блоків на пологих 

схилах і гребнях хребтів.  

 СОЛІФЛЮКЦІЯ – уповільнений рух (сповзання) перезволожених мас на пологих 

схилах. Розрізняють:  

велофлюкція – повільна конжеліфлюкція, яка відбувається при незначній 

кількості води та в’язко-текучому стані ґрунту; швидкість руху декілька см/рік. 

конжеліфлюкція – тип с., яка відбувається в результаті зміни консистенції 

гірських порід  в кріолітозоні; 

тардофлюкція – швидка конжеліфлюкція,  яка відбувається при надлишку 

талих вод, коли  ґрунти набувають рідкотекучої консистенції; швидкість руху до 10 

м/добу. 

тропічна с. – тип с., яка відбувається в результаті зміни консистенції 

глинистих порід в умовах теплого клімату; 

СХИЛОВІ ПРОЦЕСИ – уся сукупність екзогенних процесів, що відбуваються на 

схилах і призводять до їх трансформації. 

СХИЛОФОРМУЮЧІ ПРОЦЕСИ – уся сукупність ендогенних та екзогенних 

процесів, що призводять до утворення схилів. 
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ТЕМА 4 

 ФЛЮВІАЛЬНИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ 

 

Поняття руху потоку води по земній поверхні під дією сили тяжіння. 

Багатофакторність флювіальних процесів. Інфільтраційна теорія стоку Хортона. 

Схема гідрологічної системи схилу. Умови формування поверхневого стоку: 

кількість та якість атмосферних опадів, водопроникність та вологоємність гірських 

порід, топографія схилу, характер рослинності та використання схилу. Поняття 

ерозійного  індексу дощу.  Динамічні форми водного стоку.  

 Процеси, зумовлені нерусловим стоком. Особливості рідинно-крапельної 

(дощової) ерозії. «Іригаційна ерозія». Делювіальні процеси (площинний змив, 

дифузна поверхнева ерозія). Специфіка струменевого та борозневого розмиву. 

Делювіальний змив на схилах різної форми. Геоморфологічний ефект 

делювіального змиву. Методи вивчення інтенсивності та темпів дифузної ерозії. 

Поняття профілю змитості ґрунтів.  

Водно-гравітаційні процеси. Чинники селеутворення. Типізація селів за 

генезисом, висотним положенням, речовинним складом, об’ємом, місцеположенням 

водозбірних басейнів. Характеристики селевих потоків: швидкість руху, рівень, 

витрати, об’єм наносів та об’єм селю, щільність, тривалість, ударна сила.  

Процеси, зумовлені русловим стоком.  Вирішальні фактори переходу 

неруслових форм у руслові. Пульсаційна динаміка процесів. Види водної ерозії: 

донна, бічна, регресивна. Закономірності руслового процесу. Поняття базису ерозії 

та поздовжнього профілю рівноваги. Генетичний ряд руслових флювіальних форм, 

їх морфологічні та морфометричні параметри. Яружна ерозія та її 

рельєфоутворюючий ефект. Закони флювіальної геоморфології: закон взаємної 

обумовленості потоку і русла, закон нелінійного зв’язку між кількісним змінами 

активних факторів руслового потоку та інтенсивністю їх появу; закон факторної 

відносності; закон обмеженості морфологічних комплексів. 

Постійні водотоки. Рушійні сили флювіального процесу (сила тяжіння, сила 

Коріоліса, відцентрова сила), їх роль у формуванні морфології річкових долин.  

Закон Фарга. Явище «сповзання меандр». Види руху води у потоці (ламінарний та 

турбулентний). Число Рейнольдса. Стан водного потоку. Число Фруда. Річкові вири, 

їх типи та причини виникнення. Фактори, що визначають ерозійну, транспортуючу 

та акумулятивну діяльність водотоку. Аналіз діаграми Хьюльстрома. Поняття 

припустимих нерозмивних швидкостей водного потоку. Механізми водної ерозії 

(гідравлічний вплив, абразія, коразія, еворзія, кавітація, розчинення). Способи 

транспортування матеріалу. Механізми акумуляції матеріалу (седиментація, 

акреція, декантація, інкрузія). Поняття нормальної потужності алювію. Динамічні 

фази акумуляція алювію: інстративна, констративна, субстративна, перстративна). 

Ерозійно-акумулятивна діяльність у руслі річки. Формування заплави. 

Гіпсометричні та морфологічні типи заплави. Формування річкових терас. 

Динамічна класифікація терас та класифікація за геологічною будовою. 
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Завдання для практичних та самостійних робіт 

 

Завдання 1. За даними таблиці 4 визначте відмінності у інтенсивності процесів 

делювіального змиву в залежності від морфометричних особливостей земної 

поверхні. Сформулюйте висновки.  

Об’єм змитого матеріалу  (у м3) з площі 100 м2 по кожній обліковій ділянці 

довжиною 100 м та шириною 1 м визначається як добуток середньої ширини, 

середньої глибини, довжин промоїни та кількості промоїн.  

Змив ґрунту з площі 1 га обчислюється за формулою R=V×100, де R – змив, 

м3/га; V - об’єм (у м3) змитого матеріалу з площі 100 м2. 

Таблиця 4 

 
 

 

Завдання 2. Проаналізуйте основні форми схилів на предмет можливості 

виникнення на них різних динамічних форм водного стоку. 

 

 

Рис. 5. Основні форми схилів з лініями 

площинного стоку [11]: 
L - пряма, V - опукла, С – увігнута. 

Інтерпретація А. Матошка: LL, VL, CL - 

рівномірний змив, формування делювіальних 

шлейфів; LV, VV, CV, LC, VC, CC - 

нерівномірний змив, формування локальних 

конусів виносу; LC, VC, CC - можливе 

формування вимоїн 
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Завдання 3. Опишіть схему та поясніть стадії розвитку флювіальних форм від 

водорию до балки (рис.6). Вкажіть морфологічні та морфометричні показники цих 

форм, особливості їх поздовжнього та поперечного профілю. 

 

 
 

Рис. 6 Стадій розвитку флювіальних форм рельєфу та їх морфолого-

морфометричні характеристики 

 

Завдання 3. Користуючись топографічною картою або сателітними знімками, 

визначити коефіцієнт звивистості р. Случ від м. Новоград-Волинський до впадіння 

р. Случ в р. Горинь для двох окремих ділянок: 1) Новоград-Волинський – Соснове; 

2) Соснове – місце впадіння р. Случ в р. Горинь. Пояснити отримані результати. 
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Коефіцієнт звивистості обчислюється як відношення довжини річки або її 

ділянки з урахуванням усіх меандр до найкоротшої відстані між двома точками 

(наприклад, витоком і гирлом, початком і кінцем досліджуваного відрізку русла 

річки) (рис. 7) . 

Для досліджуваної ділянки р. Случ візуально виберіть такі відрізки ріки, де 

нині існують гідравлічні передумови для спрямлення русла (тобто прориву меандри 

(рис. 8)). Обґрунтуйте свої висновки обрахунками. 

Меандри розвиваються при співвідношенні довжини русла (lp) до кроку 

меандри (L)  lp ≥1,15L. За умови, коли lp =1,6L створюються гідравлічні передумови 

для спрямлення русла. 

 

 

 
 

 

Рис. 7 Елементи та морфометричні 

параметри річкового меандра 

Рис. 8 Схема прориву меандра 

 

Глосарій до теми 4 

АБЛЮВІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ — переміщення великих уламків гірських порід 

водним потоком за рахунок вимивання навколо них дрібноуламкової фракції. 

АБРАЗІЯ – руйнування гірських порід ударної силою води. 

АКРЕЦІЯ – уповільнення процесу волочіння уламків по поверхні та їх стабілізація, 

в результаті чого відбувається нарощування форми.  

АЛЮВІЙ – генетичний тип відкладів, що утворюються в результаті ерозійно-

акумулятивної діяльності річок. 

БАЗИС ЕРОЗІЇ – рівень, до якого приурочене «розпластування» водного потоку і 

нижче якого потік не заглиблюється. 

ВЕРТИКАЛЬНІ РУСЛОВІ ДЕФОРМАЦІЇ – зміни поздовжнього профіля річки 

та відміток дна русла (врізання та акумуляція).  

ВИТРАТА ВОДНОГО ПОТОКУ – це кількість води, що проходить через 

поперечний переріз потоку за одиницю часу.  
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ВОДОЄМНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ – повна кількість води, яка може бути 

накопичена в одиниці об’єму гірської породи. 

ВОДОПРОНИКНІСТЬ ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ – це здатність породи до 

пропускання вільної води: швидкість руху води в вертикальному напрямку або при 

певному нахилі (в умовах нормального тиску). 

ВРІВНОВАЖЕНИЙ (ВИРОБЛЕНИЙ) ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ – профіль,  

при  якому водотік здійснює лише бокову ерозію і перенесення матеріалу. 

ГОРИЗОНТАЛЬНІ РУСЛОВІ ДЕФОРМАЦІЇ – переміщення русла в плані та 

розмивання берегів, що призводить до розширення річкової долини та утворення 

заплави. 

ДЕКАНТАЦІЯ - осадження суспензійного матеріалу у водному або повітряному 

потоці.  

ДЕЛЮВІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ (площинний змив, дифузна поверхнева ерозія) – 

мікроструменевий та мікроборозневий змив уламкового матеріалу на пологих 

схилах дощовими і талими водами. 

ДЕЛЮВІЙ – генетичний тип відкладів, що утворюються в результаті діяльності 

тимчасових неруслових потоків. 

ДИНАМІЧНІ ФАЗИ НАКОПИЧЕННЯ АЛЮВІЮ – стадії розвитку річки, за яких 

складається певне співвідношення між ерозійними та акумулятивними процесами: 

інстративна– характерна для стадії врізання русла і переважання донної 

ерозії; потік недонасичений наносами, поздовжній профіль невироблений, 

потужність алювію менша за нормальну (вистилаючий алювій); 

констративна – характерна для стадії переважання акумуляції; русло 

перевантажене наносами, а потужність алювію перевищує нормальну 

(настилаючий алювій); 

перстративна – характерна для стану динамічної рівноваги між ерозією та 

акумуляцією, коли поздовжній профіль рівноваги наближений до виробленого; 

відбувається перемивання раніше накопиченого алювію, а його потужність 

дорівнює нормальній (перестилаючий алювій);  

субстративна– характерна для стадії розширення річкової долини та 

переважання бічної ерозії; утворюється базальний алювій, потужність його менша 

за нормальну (підстелаючий алювій). 

ДИФУЗНА ПОВЕРХНЕВА ЕРОЗІЯ (див. ДЕЛЮВІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ) 



30 
 

ДІАГРАМА ХЮЛЬСТРОМА – графік  залежності, що описує, за яких швидкостей 

водного потоку можливі ерозія, транспортування та акумуляція різного за крупністю 

матеріалу.   

ДОЩОВА (РІДИННО-КРАПЕЛЬНА) ЕРОЗІЯ – розпушування гірських порід 

ударною силою дощових крапель. 

ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЯ – повна кількість води, що повертається в атмосферу 

через випаровування з рослинного покриву та ґрунтів. 

ЕВОРЗІЯ – утворення заглиблень в річковому дні вихровим рухом води, збагаченим 

уламковим матеріалом. 

ЕРОЗІЙНИЙ ІНДЕКС (ПОТЕНЦІАЛ) ДОЩУ – добуток кінетичної енергії дощу 

на його 30–хвилинну максимальну інтенсивність. 

ЕРОЗІЙНИЙ ІНДЕКС (ПОТЕНЦІАЛ) ОПАДІВ – добуток кінетичної енергії 

дощу на його 30–хвилинну максимальну інтенсивність. 

ЗАКОН ФАРГА - водний потік завжди зазнає одночасної дії  трьох сил:  сили 

тяжіння, сили Коріоліса та відцентрової сили. На поворотах русла рівнодіюча усіх 

трьох сил направлена в сторону увігнутого берега під гострим кутом, тому зони 

найбільшого розмиву завжди зміщені вниз від вершин звивин.  

ІНКРУЗІЯ - скочування зерен і уламків, що волочуться по нерівній поверхні, їх 

нагромадження та стабілізація в заглибленнях, а також між крупнішими уламками. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ СНІГОТАНЕННЯ – це кількість розтанувшого снігу на 

одиниці поверхні за одиницю часу. 

ІНТЕРЦЕПЦІЯ ВОЛОГИ – утримання атмосферних опадів рослинним покривом. 

КАВІТАЦІЯ – відривання часточок порід повітряними пухирцями, що раптово 

вибухають у турбулентному водному потоці. 

КОРАЗІЯ - руйнування порід під впливом удару мінеральних частинок та стирання 

уламковим матеріалом. 

ЛАМІНАРНИЙ РУХ – рух речовини, при якому траєкторії окремих частинок є 

паралельними і не перетинаються. 

НОРМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ АЛЮВІЮ – потужність, що дорівнює різниці між 

максимальним рівнем паводку та найглибшим місцем корінного ложа річки. 

ПЕРЕКАТ – мілководна ділянка русла, яка має вигляд валу, що перетинає русло під 

кутом 20—30°, з пологим схилом, оберненим проти течії, та крутим — за течією. 

Утворюються в результаті нерівномірного розмивання річища водним потоком і 

акумуляції наносів. 
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ПЛЕСО – найбільш глибокі ділянки річкового русла, розташовані біля опуклого 

берега, що підмивається річкою. 

ПЛОЩИННИЙ ЗМИВ (див. ДЕЛЮВІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ) 

ПОРОГОВА ПОТУЖНІСТЬ ВОДНОГО ПОТОКУ – така кількість води, якої 

достатньо для транспортування всього наявного уламкового матеріалу. 

ПОСТІЙНИЙ ВОДОТІК – такий водотік, який безперервно взаємодіє з руслом і 

забезпечений водою в такому обсязі і з таким розподілом у часі, що його достатньо 

для підтримки постійної течії, транспортування твердого матеріалу, компенсації 

витрат на випаровування, фільтрацію в ґрунт та льодоутворення. 

ПРИПУСТИМА НЕРОЗМИВНА ШВИДКІСТЬ ВОДНОГО ПОТОКУ  - 

швидкість, за якої не відбувається відрив частинок ґрунту. 

ПРОЛЮВІЙ – генетичний тип відкладів, що утворюються в результаті діяльності 

тимчасових руслових водотоків. 

ПРОФІЛЬ РІВНОВАГИ ВОДОТОКУ – такий профіль, при якому кінетична 

енергія водного потоку  по всій його довжині буде однаковою і між розмивом, 

транспортуванням та акумуляцією наносів встановиться рівновага. 

РЕТЕНЦІЯ ВОЛОГИ – накопичення вологи у ґрунтовому покриві. 

РІЧКОВИЙ ВИР – це швидкий обертаючий рух часточок довкола осі, який виникає 

в результаті різниці внутрішнього і зовнішнього тертя і відіграє велику роль у 

моделюванні днища і берегів русла. 

САЛЬТАЦІЯ – стрибкоподібний рух мінеральних частинок у водному або 

повітряному потоці. 

СЕДИМЕНТАЦІЯ – повільне осідання у водному або повітряному потоці 

мінеральних зерен та уламків під дією власної ваги.  

СЕЛЬ – суміш твердого матеріалу і води, яка рухається потоком вниз зі схилів чи 

вздовж русла річкової долини.  

СОЛЮЦІЯ (розчинення) – процес переходу речовини з твердої фази у рідку, що 

супроводжується руйнуванням його кристалічної ґратки.  

СТРИЖЕНЬ (БИСТРИНА) - частина річкового потоку, що має швидкість течії 

більшу від середньої швидкості річки. 

СХИЛОВИЙ ПЕРЛЮВІЙ – різновид делювію, залишкові відклади, що 

утворюються  в результаті змивання дрібної фракції на схилах, складених 

різнофракційними породами. 
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ТВЕРДИЙ СТІК – загальна кількість твердих речовин, які переносить річковий 

потік за певний проміжок часу.  

ТИМЧАСОВИЙ ВОДОТІК – потоки, що виникають в результаті випадання 

атмосферних опадів або сніготанення, й існують на земній поверхні протягом 

відносно короткого проміжку часу . 

ТУРБУЛЕНТНИЙ РУХ – хаотичний рух речовини, при якому траєкторії окремих 

частинок постійно перетинаються. 

ФЛОТАЦІЯ –  перенесення частинок мінеральної та органічної речовини у водному 

потоці плівкою поверхневого натягу. 

ФЛЮВІАЛЬНА ЕРОЗІЯ – це механічне руйнування гірських порід зливою, градом 

і потоком води та (або) їх розчинення, а також транспортування продуктів ерозії 

(наносів). 

ФЛЮВІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ – процеси, які виникають в результаті руху води по 

поверхні Землі під дією сили тяжіння.  

ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА – безрозмірний показник, що характеризує рух води у 

потоці (ламінарний чи турбулентний). 

ЧИСЛО ФРУДА – безрозмірний показник, що характеризує стан водного потоку 

(спокійний чи бурхливий). 

ЯВИЩЕ «СПОВЗАННЯ» МЕАНДР – у руслі річки вниз за течією поступово 

зміщуються  усі форми рельєфу, пов’язані з розмивом і намивом.  
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ТЕМА 5 

НІВАЛЬНИЙ ТА ГЛЯЦІАЛЬНИЙ МОРФОГЕНЕЗ 

 

Нівальні та гляціальні процеси. Поняття хіоносфери та снігової лінії. Лід як 

гірська порода, його фізико-механічні властивості. Льодовики та їх генезис. Процеси 

фірніфікації та гляціфікації. Термічна (кліматична) класифікація льодовиків. Умови, 

за яких починається рух льодовика. Гірські та покривні льодовики, їх зонування 

(області живлення, стоку та абляції) та причини руху. Теорії руху льодовиків: теорія 

ковзання, дилатаційна, трансляційна, геометрична, екструзивного руху, блоково-

скибового руху, транстенсійно-компресійна. Характер та швидкість руху 

льодовиків. Пульсуючі льодовики – сьорджі. Механізми льодовикової екзарації: 

льодовикова абразія та плакінг. Екзарація ареального та лінійного типу. 

Геоморфологічні ознаки активності льодовика. Троги та їх типи. Механізми 

льодовикової акумуляції. Типи морен: рухомі та відкладені. Накопичення, динамічні 

та геоморфологічні характеристики основних, кінцевих та абляційних морен. 

Льодовиково-акумулятивний рельєф (флютинг-морени, друмліни та друмліноїди, 

ребристі морени). Гляціодислокації та механізми їх утворення: пушинг, сквізінг, 

ін’єкція. Поняття про гляціоізостатичні рухи та гляціотектонопари. Залежність між 

потужністю гляціодислокацій та потужністю льодовикового покриву.  

Флювіогляціальні процеси. Ареальна та фронтальна дегляціація. Особливості 

динаміки потоків талих льодовикових вод. Система водоскидів. Механізм водно-

льодовикової ерозії. Льодовикові млини, ринвові озера, підльодні горщики, спілвеї 

та кулі. Механізми водно-льодовикової акумуляції. Форми рельєфу та відклади 

інтрагляціальної, маргінальної та перигляціальної зон. Поняття льодовикового 

карсту та гляціокарстової інверсії. Гляціогеоморфологічні ландшафти та їх 

зональний характер.  

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

 

Завдання 1. Більше 10000 років тому (t) в районі Гудзонової затоки існував 

Лаврентійський льодовик потужністю (hл) 4000 м. Припускаючи існування 

локальної ізостазії, обчисліть на скільки максимально прогиналася земна кора під 

льодовиком (W0), якщо щільність льоду (ρл) становить 800 кг/м3, щільність речовини 

земної кори (ρзк)становить  2800 кг/м3, щільність речовини мантії (ρм) 3300 кг/м3. 

Потужність земної кори (hзк) в районі Гудзонової затоки – 40 км. Використайте 

рівняння: 

 

ρзкhзк + ρлhл = ρзкhзк + 

ρмW0, 

 

де ρзк – щільність речовини земної кори; hзк – 

потужність земної кори в даному районі; ρл -  щільність 

льоду; hл – потужність льоду; ρм – щільність речовини 

мантії;  W0 – початкова деформація. 

 

Дослідження показують, що земна поверхня ще не повернулася у свій 

дольодовиковий стан,  процес гляціоізостатичного підняття наразі триває, а  
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деформація поверхні суходолу (W) становить 220 м. Розрахуйте час релаксації (τ) 

поверхні після повного танення льодовика: 

 

W=W0(-t/τ) де, W - залишкова деформація поверхні в даний час; W0 

– початкова деформація; τ - час релаксації після 

танення льодовика; t - час, що минув після відступу 

льодовика. 

 

Завдання 2. Систематизуйте у формі таблиці 5 форми рельєфу льодовикового 

та водно-льодовикового походження: троги, ринвові озера, зандрові рівнини, рігелі, 

спіллвеї, кулі, лімноками, флювіоками, камові тераси, підльодні горщики, 

льодовикові шрами, сельги, кучеряві скелі, мутони, ози, друмліни, друмліноїди, 

ребристі морени, флютинг-морени, кінцево-моренні пасма. 

Таблиця 5 

Систематика форм рельєфу льодовикового та водно-льодовикового 

походження 
Процеси Група форм 

рельєфу 

Форма Особливості 

формування 

додатна від’ємна  

 

Льодовикові 

Екзараційні    

Акумулятивні    

Екзараційно-

акумулятивні 

   

Воднольодовикові Ерозійні    

Акумулятивні    

 

Глосарій до теми 5 

 

АБЛЯЦІЯ ЛЬОДОВИКОВА – зменшення маси льодовика в результаті його 

танення, випаровування з поверхні та відколювання брил. 

БЕРГШРУНДИ  - тріщини в сніжно-льодовому схилі, що формуються при відриві 

важкої нижньої частини, яка рухається разом з льодовиком, від нерухомого сніжно-

фірнового схилу у верхній частині. 

ГЛЯЦІОГЕОМОРФОЛОГІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ - закономірні сполучення 

льодовикових та воднольодовикових форм рельєфу, що змінюються у просторі та 

часі по мірі розвитку та деградації зледеніння і відображають різноманітність 

структури та динаміки льодовика. 

ГЛЯЦІОДИСЛОКАЦІЇ – форми рельєфу та геологічні структури, що утворилися 

під тиском льодовика і характеризуються порушеним залягання гірських порід; на 

відміну від тектонічних дислокацій охоплюють лише поверхневі товщі порід та 

мають локальне поширення.  
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ГЛЯЦІОІЗОСТАТИЧНІ РУХИ – компенсаційні рухи земної поверхні, які 

виникають внаслідок виникнення та зняття навантажень льодовикових мас (під 

наступаючим льодовиком земна поверхня прогинається, після його танення – 

піднімається). 

ГЛЯЦІОКАРСТ – процес термічної дії талих льодовикових вод на льодовик,  в 

результаті чого його нерівномірне танення  відбувається в першу чергу  через велику 

кількість тріщин, каверн, порожнини і проталин.  

ГЛЯЦІОКАРСТОВА ІНВЕРСІЯ – утворення на земній поверхні додатних форм 

рельєфу (камів, ескерів) внаслідок проекції на неї відкладів талих льодовикових 

потоків або водойм, що існували в заглибленнях льодовика. Їх утворення 

супроводжується гравітаційними процесами. 

ГЛЯЦІФІКАЦІЯ – процес метаморфізації снігу та перетворення його на 

глетчерний лід.  

ДЕГЛЯЦІАЦІЯ  АРЕАЛЬНА – процес танення льодовика, при якому живлення 

льодовика припиняється одразу й на усій площі; утворюються великі поля 

“мертвого” льоду.   

ДЕГЛЯЦІАЦІЯ ФРОНТАЛЬНА – процес танення льодовика, при якому танення 

стабільно перевищує снігонакопичення, а край льодовика поступово із затримками і 

новими просуваннями відступає, залишаючи серії крайових морен; баланс 

льодовика від’ємний, але він зберігає рухомість. 

ДИСТАЛЬНИЙ СХИЛ – розташований на віддалі (протилежний 

проксимальному). 

ДІАМІКТИТ – зцементовані несортовані відклади. 

ДІАМІКТОН – несортовані відклади. 

ДРУМЛІНИ – асиметричні (у формі перевернутої ложки) форми рельєфу 

льодовикового походження з проксимальним крутим та коротким схилом й 

дистальним -пологим та довгим. Справжні друмліни складені виключно мореною, 

друмліноїди – мають ядро з корінних порід. 

ЕКЗАРАЦІЯ – узагальнюючий термін, що об’єднує різні механізми руйнування 

гірських під впливом льодовиків. 

ЕКСТРАГЛЯЦІАЛЬНА АКУМУЛЯЦІЯ – відкладення уламкового матеріалу 

поза межами льодовика.  

ЗАНДРИ (зандрові рівнини) – слабкохвилясті, горбкуваті рівнини 

воднольодовикового походження, розташовані перед краєм льодовика.  
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ІНТРАГЛЯЦІАЛЬНА АКУМУЛЯЦІЯ – відкладення уламкового матеріалу в 

межах льодовика. 

КАРИ – кріслоподібні западини на гірському схилі, що мають ніваційне 

походження; є місцями накопичення снігу. 

КУЛІ – ущелини, вироблені під час миттєвих проривів крупних льодовиково-

загатних озер. 

ЛІМНОКАМИ – воднольодовикові форми рельєфу у вигляді конусоподібних 

куполів із пласкими вершинами, що утворюються у низькоенергетичному 

середовищі на місці озер, що існували на поверхні льодовика, в його тілі та у 

придонній частині. 

ЛЬОДОВИК – маса природного наземного льоду переважно атмосферного 

походження, яка має значні розміри, потужність та здатність рухатися.  

гірський  – л. в горах, рух якого забезпечується гравітаційною силою стікання.  

покривний  – л. у позагірських районах, рух якого відбувається під дією тиску 

льоду і гравітаційної сили розтікання. 

 «теплий» - тип льодовика за термічним режимом; характеризується 

температурою, близькою до температури плавлення, легкорухомий, містить воду на 

дні, на поверхні та всередині. 

«холодний» - тип льодовика за термічним режимом; формується нижче 

активного шару коливання температур тільки в межах від’ємних значень, cухий, 

малорухомий, примерзає до порід підльодовикового ложа. 

ЛЬОДОВИКОВА АБРАЗІЯ - стирання, шліфування і різьблення гірських порід 

грубозернистим матеріалом, що міститься у придонному шарі льодовика, та 

видалення продуктів руйнування. 

ЛЬОДОВИКОВА ІН’ЄКЦІЯ – механізм формування морени напору; втручання, 

пухкого матеріалу в тріщини та порожнини льодовика. 

ЛЬОДОВИКОВІ МЛИНИ (МУЛЕНИ) - глибокі шахти на поверхні льодовика, які 

утворюються в результаті спіралеподібного руху води та еворзії. 

МАРГІНАЛЬНА АКУМУЛЯЦІЯ – відкладення уламкового матеріалу біля краю 

льодовика. 

МОРЕНА – генетичний тип відкладів, які утворюються в результаті діяльності 

льодовиків. 

абляційна – різновид відкладеної м.; відклади, що утворюються в результаті 

проекції на льодовикове ложе усіх уламків з поверхні та з середини льоду при 

повному стаюванні його «мертвих» брил; 
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відкладена м. – уламкові відклади, що були нагромаджені в результаті 

діяльності льодовика; 

 основна (базальна, донна)  - різновид відкладеної м., що акумулювалася в 

основі  «живого» наступаючого льодовика при перенасиченні його підошви 

уламками та в результаті базального танення льоду; 

рухома м. – уламковий матеріал, що транспортується льодовиком ; 

чолова (кінцева, крайова) – різновид відкладеної м., що формується поблизу 

краю льодовика під час стабілізації його фронту.  

НІВАЦІЯ – процеси руйнування гірських порід під дією снігового покриву. 

ОЗИ (ЕСКЕРИ) -  вузькі, гребенеподібні пасма флювіогляціального походження, 

що утворюються у високоенергетичному середовищі.  

ПЛАКІНГ – відщіплення, або виломлювання блоків порід, які примерзають до 

днища льодовика.  

ПРОКСИМАЛЬНИЙ СХИЛ – розташований ближче (протилежний дистальному). 

ПУШИНГ – механізм форсування морени напору внаслідок «бульдозерного» 

ефекту. 

РЕБРИСТІ МОРЕНИ – поперечні до руху льодовика річні моренні пасма. 

РІГЕЛІ – поперечний скельний виступ (поріг) на дні льодовикової долини. 

РУГЕН-МОРЕНИ – моренні пасма орієнтовані вхрест руху льодовика. 

СЕЛЬГИ –  пасма льодовикового походження, які можуть утворюватися як у 

кристалічних породах шляхом екзарації (тоді вони мають денудаційно-тектонічне 

зумовленість), так і у пухких породах; як правило мають орієнтоване вздовж руху 

льодовика розташування і розділені болотистими або озерними низинами. 

СКВІЗІНГ (ГЛЯЦІОЕКСТРУЗІЯ) – механізм формування морени напору; 

витискання порід ложа з-під льодовика під його натиском у фронтальній частині. 

СКЕБЛЕНД – ландшафт з ознаками гідрологічних катастроф, утворений 

паралельними улоговинами, численними краплеподібними  пагорбами та 

водобійними улоговинами. 

СЛАЙДИНГ – рух льоду в льодовиках на системах внутрішніх сколів. 

СПІЛВЕЇ – долини катастрофічного скидання вод льодовиково-загатних озер.  

СУБЛІМАЦІЯ – процес випаровування снігу з подальшою кристалізацією водяної 

пари. 
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СЬОРДЖІ (шаржи, зірвані льодовики) – періодично пульсуючі льодовики з 

аномально високими швидкостями руху. 

ТРОГИ – льодовикові долини виорювання, що мають U-подібний поперечний 

переріз. Розрізняють: 

гирлові т. – утворюються при впадінні бічних льодовиків; 

дифлюентні т. - утворюються при розгалуженні; 

конфлюентні т. - утворюються при злитті двох льодовиків; 

трансфлюентні т. - долини льодовикового прориву. 

ФІРНІФІКАЦІЯ – процес перетворення пухкого снігу на крупнозернистий фірн в 

результаті оплавлення сніжинок та їх поступового ущільнення.  

ФІРНОВИЙ БАСЕЙН – територія, на якій нагромаджується сніг з наступним його 

перетворенням на фірн та глетчер. 

ФЛЮВІОКАМИ – воднольодовикові форми рельєфу у вигляді дельтових конусів 

перед в озерах перед фронтом льодовика. 

ФЛЮТИНГ-МОРЕНИ  (РИФЛЕНІ) – назва відкладів та форм рельєфу, які 

утворюються при розпаданні придонних мореновмісних шарів льодовика на 

поздовжні смуги прискореного та уповільненого руху в результаті чого  

утворюються поздовжні моренні пасма. 

ХІОНОСФЕРА – сфера «вічного снігу», де накопичення твердих опадів  перевищує 

їх танення та випаровування. 

ЦИРКИ ЛЬОДОВИКОВІ – від’ємні форми рельєфу у вигляді амфітеатру на 

гірських схилах, що утворюються шляхом розростання карів та їхнього злиття. 
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ТЕМА 6 

КРІОГЕННИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ 

 

Кріогенні процеси та географічні закономірності їх поширення. Регіональні та 

зональні (кліматичні) фактори кріолітогенезу.  Специфіка промерзання ґрунту. 

Кріолітозона та її типи: суцільна, переривчаста та острівна мерзлота. Причини 

виникнення багаторічної мерзлоти. Вертикальна будова кріолітозони. Поняття 

діяльного шару та активного фронту промерзання. Форми льоду у ґрунті: 

волокнистий, цементаційний (конституційний), сегрегаційний (міграційний), 

жильний, ін’єкційний, похований (реліктовий). Типи підземних вод кріолітозони: 

надмерзлотні, міжмерзлотні та підмерзлотні.  

Специфіка формування структурних та аструктурних кріогенних форм 

рельєфу. Морозобійне тріщиноутоврення, його причини та закономірності, 

полігонально-балковий рельєф, утворення повторних льодяних клинів та жил, 

псевдоморфоз, плям-медальйонів тощо. Сортовані та несортовані полігони. 

Механізм морозного сортування уламків та виморожування. Структурні ґрунти як 

результат спільної дії морозобійного розтріскування, виморожування та спучування. 

Механізм кріогенного спучування. Утворення міграційних горбів спучування 

(пальса) та інжекційних форм (булгуняхів, пінго, гідролаколітів); полій (таринів, 

нальодів). Процеси соліфлюкції, термокарсту, термоерозій та термоабразії. 

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

  

Завдання 1. Систематизуйте в таблиці 6 форми рельєфу, які утворюються в 

межах кріолітозони. 

Таблиця 6 

Процеси та форми рельєфу кріолітозони 
Процеси Форми 

рельєфу 

Коротка 

характеристика 

процесу 

Зображення 

форми 

Морозобійне тріщиноутворення    

Спучування ґрунтів    

Утворення полоїв    

Термокарст    

Кріогенне вивітрювання    

Термоерозія    

Термоабразія    

Соліфлюкція    

 

Завдання 2. Проаналізуйте карту поширення кріолітозони Землі, визначити 

назви географічних регіонів, де нині існує вічна мерзлота і відбуваються кріогенні 

процеси. Користуючись електронною програмою Google Earth підберіть зображення 

ділянок земної поверхні, уражених кріогенними процесами, здійснивши їх 

географічну прив’язку.  
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Глосарій до теми 6 

КИГИЛЯХИ - високі скельні стовпоподібні останці химерної форми, утворені 

внаслідок кріогенного вивітрювання. 

КРІОЛІТОГЕНЕЗ -  сукупність теплофізичних, фізико-механічних та фізико-

хімічних процесів, які відбуваються в мерзлих гірських породах  у межах 

кріолітозони.  

КРІОЛІТОЗОНА – верхній шар земної кори, для якого характерна від’ємна 

температура гірських порід і можливість існування підземного льоду. 

КРІОГЕННІ ПРОЦЕСИ – це процеси, зумовлені сезонним і багаторічним 

промерзанням і відтаванням зволожених пухких порід, деформаціями мерзлих порід 

та замерзанням підземних вод. 

КРІОТУРБАЦІЇ – своєрідні текстурні форми у перезволожених ґрунтах у вигляді 

завихрень та закрутів, що утворюються під впливом динамічних деформацій, 

викликаних замерзанням та розмерзанням.  

БАГАТОРІЧНА (ВІЧНА) МЕРЗЛОТА – приповерхнева зона земної кори з 

від’ємними температурами гірських порід, що зберігається протягом віків і навіть 

тисячоліть. 

ДІЯЛЬНИЙ ШАР – найбільш динамічний верхній шар сезонного промерзання в 

областях багаторічної мерзлоти. 

ТАЛИКИ – ділянки талого ґрунту в областях розвитку багаторічної мерзлоти 

(наприклад, під озерами або річковими долинами).  

АКТИВНИЙ ФРОНТ ПРОМЕРЗАННЯ – напрямок промерзання діяльного шару. 

СЕГРЕГАЦІЙНИЙ (МІГРАЦІЙНИЙ) ЛІД - лінзоподібні прошарки міліметрової 

товщини, що утворюються в глинистих породах і виділяються при промерзанні і 

міграції води до фронту промерзання. 

ЖИЛЬНИЙ ЛІД -  лід, що утворюється у верхній товщі багаторічномерзлих порід 

у морозобійних  тріщинах. 

ІНЖЕКЦІЙНИЙ (ІН’ЄКЦІЙНИЙ)  ЛІД -  лід, що локалізується у вигляді пластів 

і жил під впливом гідростатичного та гідродинамічного напору. 

ЦЕМЕНТАЦІЙНИЙ (КОНСТИТУЦІЙНИЙ) ЛІД – лід, утворюється у 

слабкозволожених  породах різного гранулометричного складу між мінеральними 

зернами. 

ПОХОВАНИЙ (РЕЛІКТОВИЙ) ЛІД – лід, що був утворений на земній поверхні, 

а згодом похований під товщею молодих відкладів. 
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ТЕРМОКАРСТ – явище нерівномірного просідання або провалу поверхні мерзлих 

порід в результаті розтавання льоду у мерзлих породах.  

СТРУКТУРНІ ҐРУНТИ – різноманітні форми мікрорельєфу (кам’яні кільця, 

смуги, плями-медальйони, кам’яні багатокутники, полігонально-валикові 

утворення), формування яких здебільшого обумовлено сортуванням уламкового 

матеріалу при чергування процесів замерзання та розтавання ґрунту, що 

супроводжується розтріскуванням поверхні та переміщенням уламків. 

ВИПУЧУВАННЯ – процес виморожування, виштовхування на поверхню уламків 

гірських порід в умовах багаторічної мерзлоти.  

ІНВОЛЮЦІЯ – явище, при якому замерзаюча вода діяльного шару зазнаючи 

кріостатичного тиску, виривається на поверхню і виносить з собою ґрунтову масу, 

яка замерзає у вигляді горба. 

БАЙДЖЕРАХИ – нестійкі конічні земляні погорби , складені пухкими відкладами, 

що залишаються після  витаювання льодяних клинів. 

АЛАСИ – пласкі округлі западини термокарстового походження термокарстові 

западини, які утворюються в результаті розмерзання полігональних льодів.  

ПАЛЬСА - міграційні горби спучування, що утворюються в результаті міграції 

вологи до фронту промерзання та мають в середини прошарки льоду.  

ГІДРОЛАКОЛІТИ (ПІНГО, БУЛГУНЯХИ) - інжекційні горби пучення, що  

утворюються в умовах наскрізного промерзання таликів (найчастіше над джерелами 

напірних підземних вод) і мають ядро із суцільного льоду.  

ПОЛОЇ (НАЛЬОДІ, ТАРИНИ) – плоско-опуклі крижані тіла, що формуються в 

результаті прориву і багаторазового виливу підземних, річкових або озерних вод на 

земній поверхні, льоду та їх пошарового замерзання. 

ТЕРМОАБРАЗІЯ – термічний вплив морських хвиль на береги, складені 

багаторічномерзлими породами.  

ТЕРМОЕРОЗІЯ – механічний та термічний вплив поверхневих водних потоків на 

дно та береги, складені мерзлим породами. 
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ТЕМА 7 

ЕОЛОВИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ 

 

Поняття вітру. Визначальні чинники еолового процесу: режим та роза вітрів, 

характер підстильної поверхні, якість субстрату, стан та тип рослинного покриву. 

Географія еолових процесів. Головні зональні тип еолового рельєфу.  

Динамічні характеристики вітропіщаного потоку: рушійна сила вітру, 

критичні та порогові швидкості, поняття «активних вітрів». Залежність швидкості 

вітропіщаного потоку від зовнішніх умов: вологості повітря та ґрунту, проникних та 

напівпроникних перешкод, форм рельєфу. Фізика процесу відриву та початку руху 

мінеральної частинки: аеродинамічний та ударний імпульси. Зональність 

вітропіщаного потоку. Переносний потенціал вітру та його характеристики: ємність, 

сила та насиченість вітрового потоку, дефляційна здатність вітру. Поняття 

агресивності пісків.  

Процеси дефляції та дефляційний рельєф: ярданги, фульджеї, коміркові піски, 

еологліптоліти. Коразія як прояв селективної денудаційних, формування кам’яних 

грибів, сотових скель тощо. Схема утворення вітрогранників. Закономірності 

еолової акумуляції. Основні способи накопичення еолового матеріалу: 

седиментація, декантація, інкрузія, акреція. Причини різноманіття еолових форм 

рельєфу: тип та кількість субстрату, ступінь його закріплення, режим вітрів, 

характер вихрових потоків, час дії. Еолові відклади: перфляційні (перевіяні) та 

суперфляційні (навіяні), їх генетичні ознаки. Механізми акумуляції піску на 

проникних та непроникних перешкодах.  

Зв’язок між аеродинамічними властивостями вітрового потоку та формами 

еолового рельєфу. Типи рельєфоутворюючих вітрових режимів пасатний, мусонно-

бризовий, інверсійний (конвекційний), інтерференційний. Динамічна класифікація 

акумулятивних еолових форм. Порівняльний аналіз барханів та параболічних дюн. 

Головні закономірності еолового морфогенезу.  

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

 

Завдання 1. Розрахуйте критичні швидкості вітру (швидкості, за яких 

починається рух піщаних зерен) для двох випадків:  

1) в умовах Землі, якщо діаметр зерен піску (d) становить 0,1 мм, щільність 

піску (ρп) 2650 км/м3, щільність повітря (ρа) 1,2 кг/м3, гравітаційне прискорення 

(g) 9,81 м/с2; 

2) на Марс, якщо діаметр піщаних зерен (d) становить 0,5 мм, щільність 

базальтового піску (ρп) 2950 кг/м3, щільність марсіанської атмосфери (ρа) 0, 01 

кг/м3, гравітаційне прискорення (g) 3,75 м/с2. 

Для обчислення застосуйте формулу: 

 

V=A √𝒈𝒅
𝛒п−𝛒а

𝛒а
, 

де V – критична швидкість вітру (м/с); А – емпіричний 

коефіцієнт, що дорівнює 0,1; (g) - гравітаційне 
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прискорення;  d - діаметр зерен піску; ρп - щільність 

піску; ρа - щільність атмосфери. 

 

Обчисліть, якою буде теоретична швидкість вітру на висоті 1 м (для Землі) та 

1 км (для Марсу) за формулою: 

 

𝑽𝑦= 
𝑽

𝑲
𝐥𝐨𝐠

𝒚

𝒚𝟎
, де 𝑽𝑦 – теоретична швидкість вітру на висоті y над поверхнею; V 

–критична швидкість вітру; К – коефіцієнт Кармана, що дорівнює 

0,4; y – висота над поверхнею; y0 – коефіцієнт висоти шорсткості, 

що дорівнює 0,25 для пустель. 

 

  

Завдання 2. Користуючись матеріалами Звіту про науково-дослідну роботу 

«Проведення просторового аналізу тенденцій зміни частоти та інтенсивності 

екстремальних гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни 

клімату (https://uhmi.org.ua/project/rvndr/extrime.pdf) проаналізувати тенденції 

розвитку та поширення пилових бур на території України. Підібрати ілюстративний 

та статистичний матеріал по пилових бурях 2010-2021 років. 

 

Глосарій до теми 7 

 

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ІМПУЛЬС - “перевертаючий” момент, що виникає через 

різницю тиску над, під та на фронті мінеральної частинки і викликає її відривання 

від земної поверхні.  

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ТИП ЕОЛОВОГО РЕЛЬЄФУ – сукупність характерних 

форм рельєфу, які утворюються в умовах переважання певних режимів та рози 

вітрів. Розрізняють:  

інверсійний (конвекційний) тип – в умовах рівномірної рози вітрів та 

розвитку висхідних і низхідних переміщень повітря утворюється рельєф коміркових 

пісків; 

інтерференційний тип – в умовах накладання повітряних потоків різних 

напрямків, що відбиваються від орографічних перешкод утворюються  радіально-

симетричні форми; 

мусонно-бризовий тип – в умовах сезонної зміни і гальмування вітрів 

протилежних напрямків утворюються поперечні до вітру форми; 

пасатний тип – в умовах переважання одного або близьких напрямків вітру 

утворюються поздовжні до вітру акумулятивні форми. 

АКТИВНІ ВІТРИ –  вітри, швидкість яких більша за критичну. 

БАРХАНИ – еолові акумулятивні форми, які в плані мають обрис півмісяця і 

рухаються вперед рогами; мають пологий навітряний схил та крутий - підвітряний. 

https://uhmi.org.ua/project/rvndr/extrime.pdf
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ВІТРОГОРАННИКИ (ДРАЙКАНТЕРИ, ВЕНТИФАКТИ) – оброблені 

вітропіщаним потоком уламки стійких гірських порід з характерними 

відшліфованими поверхнями. 

ДЕФЛЯЦІЯ – процес розвіювання, видування і усунення вітром пухкого матеріалу.  

ДЮНИ – 1. Широке тлумачення – уся сукупність еолових акумулятивних форм 

рельєфу, незалежно від форми та поширення. 2. Вузьке тлумачення – еолові піщані 

рухомі пагорби, сформовані в позапустельних областях (на берегах морів, озер, в 

долинах та дельтах великих річок).   

ЕОЛОВІ ВІДКЛАДИ – генетичний тип відкладів, що утворюються в результаті 

акумуляції матеріалу, що транспортується вітром. 

перфляційні (перевіяні) – е.в., що залягають недалеко від джерела вихідних 

порід, які розвіюються; 

суперфляційні (навіяні) - е.в., що залягають на значних відстанях від джерел 

розвіювання.  

ЕОЛОГЛІПТОЛІТИ – великі фрагменти пустельної бруківки – кори вивітрювання, 

пересортованої внаслідок дефляції дрібнозему. 

ЄМНІСТЬ ВІТРОВОГО ПОТОКУ (ПОТЕНЦІЙНИЙ ПЕРЕНІС) – кількість 

піску, яка може бути потенційно перенесена вітром даної сили за встановлений 

відрізок часу. 

КАМ’ЯНІ ГРИБИ – останцеві еолові форми рельєфу коразійного походження. 

КОМІРКОВІ ПІСКИ – стаціонарний тип еолового дефляційного рельєфу, який 

формується під впливом висхідних конвекційних вітрових потоків. 

КОРАЗІЯ -  процес обточування, шліфування, полірування твердих порід  

вітропіщаним потоком.  

КРИТИЧНА (РУШІЙНА) ШВИДКІСТЬ ВІТРУ – мінімальна швидкість, при якій 

починається рух роздільно зернистих частинок. 

НАСИЧЕНІСТЬ ВІТРОПІЩАНОГО ПОТОКУ – відношення сили 

вітропіщаного потоку до його ємності; визначає дефляційну та коразійну здатність 

вітру. 

ПАРАБОЛІЧНІ ДЮНИ – еолові акумулятивні форми, які в плані мають обрис 

півмісяця і рухаються вперед фронтальною частиною; мають пологий навітряний 

схил та крутий – підвітряний. 

ПОРОГОВА ШВИДКІСТЬ ВІТРУ – мінімальна швидкість, при якій ще 

продовжується сальтуючий рух мінеральних частинок. 
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РІПЛЕМАРКИ (БРИЖІ) – піщані пасма висотою кілька сантиметрів, що 

виникають внаслідок руху води або повітря. За формою та співвідношенням 

морфометричних параметрів ріплемарок визначають особливості середовища 

акумуляції. 

СИЛА ВІТРОПІЩАНОГО ПОТОКУ – реальна кількість уламкового матеріалу, 

що був переміщений вітром з певною швидкістю.  

УДАРНИЙ ІМПУЛЬС – імпульс, який виникає через пружність при ударі 

мінеральної частинки об земну поверхню або інші частинки, викликаючи їх 

стрибкоподібний та спіралеподібний  рух у повітрі. 

ФУЛЬДЖЕЇ – воронкоподібні або серпоподібні западини дефляційного 

походження. 

ЯРДАНГИ – дефляційні форми рельєфу лінійно-витягнутої борозноподібної 

форми, розділені останцями. 
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ТЕМА 8 

КАРСТОВИЙ МОРФОЛІТОГЕНЕЗ 

 

Поняття карсту та карстового процесу. Карст як геохімічний, геологічний, 

гідрогеологічний, геоморфологічний, фізико-географічний, інженерно-геологічний 

процес. Головні умови карстоутворення: наявність розчинних гірських порід, 

наявність проточної води та зон дренажу. Геохімічна класифікація водних мігрантів 

за Перельманом. Вплив літологічного складу порід, характеру їх залягання, 

температури та мінералізації води. Саморегуляція карстового процесу. Поняття 

карстового циклу та його фаз. Хімічні типи карсту: карбонатний, сульфатний, 

галогенний та силікатний. Зворотний характер карстового процесу. Гідродинамічна 

зональність карстового масиву. Особливості гідромережі карстових районів.  

Типи карсту: відкритий («голий»), задернований («зелений»), закритий, 

похований. Епігенний та гіпогенний карстогенез. Зональні особливості розвитку 

карстових процесів. Механізми утворення окремих карстових форм рельєфу: карри, 

карстова віспа, колодязі, лійки, понори, ували або сліпі яри, польї, залишковий 

карст, печери.  

Акумулятивний результат карстового процесу. Класифікація карстових 

відкладів: залишкові (печерна глина, тера-роса, доломітове борошно, «глинисті 

вермікуляції»), водно-хемогенні субтеральні (сталактити, гелікліти, анемоліти, 

кораліти, «кам’яне молоко») та кристали автохтонних мінералів) та субаквальні 

(кальцитове мереживо та оторочка, гури, печерні перли) відклади. Кількісна оцінка 

ураженості території карстовим процесом (показники закарстованості, ймовірності 

виникнення карсту, швидкості карстогенезу). Псевдокарстові процеси: глинистий, 

лесовий карст, суфозія.  

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

Завдання 1. Проаналізувати умови та чинники карстогенезу території 

України, а саме: геолого-літологічні, гідрогеологічні, кліматичні, гідрологічні, 

ендодинамічні, антропогенні. 

 

Завдання 2. Упорядкувати інформацію по карстових областях території 

України у вигляді таблиці 7. 

Таблиця 7 

Геолого-геоморфологічна характеристика карстових областей 

 території України 
Карстова область Геологічна 

структура 

Геоморфологічний 

район, область 

Вік та склад 

порід 

Форми 

карстового 

рельєфу  та їх 

поширеність 

Західнополіська     
Центральнополіська     
Північно-Східна     
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Дніпровсько-

Донецька 
    

Донецька     
Подільсько-

Буковинська 
    

Східноподільська     
Причорноморська     
Прикарпатська     
Карпатська     
Закарпатська      
Рівнинно-Кримська     
Передгірсько-

Кримська 
    

Гірсько-Кримська     

 

Глосарій до теми 8 
 

АГРЕСИВНІ ВОДИ – природні води, мінералізація яких не перевищує 25 мг/л. 

АНЕМОЛІТИ - сталактити з відхиленою від вертикалі віссю, що утворюються у 

печерах з інтенсивним рухом повітря 

ГЕЛІКЛІТИ –  спіралеподібні, криві волокнисті нарости на сталактитах та 

сталактитові волокна на стінках та стелях печер. 

ГЛИНИСТИЙ КАРСТ (див. СУФОЗІЯ) 

ГЛИНИСТІ ВЕРМІКУЛЯЦІЇ – пласкі глинисті утворення неправильної форми на 

стінках печер в результаті комбінованої дії на гірські породи агресивних 

конденсаційних вод та бактерій.  

ГУРИ – кальцитові греблі, що утворюються на дні печер.  

КАЛЬЦИТОВЕ МЕРЕЖИВО – відкладення карбонату кальцію у печерних озерах, 

що утворюються біля її стінок і є індикатором рівня води. 

КАРРИ -  система мілких або глибоких вузьких розгалужених улоговин, розділених 

гострими або округлими гребнями, що утворюються  умовах відкритого карсту. 

КАРСТ – явища, які виникають у розчинних гірських породах і пов’язані з хімічним 

процесом їхнього розчинення, в результаті чого утворюється комплекс специфічних 

поверхневих та підземних форм рельєфу, специфічна гідрографічна мережа та 

циркуляція підземних вод. Розрізняють: 

відкритий (голий) к. – розвивається в умовах безпосереднього виходу 

карстогенних порід на денну поверхню; 

гіпогенний – глибинний карст, що розвивається в умовах розвантаження 

напірних вод та флюїдів; 
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епігенний – к., що розвивається під дією інфільтраційних вод у 

приповерхневих умовах; 

задернований (зелений) к. – розвивається під корою вивітрювання та дернини; 

закритий к.  – розвивається у карстогенних породах, що перекриті 

водостійкими породами потужністю більше 1 м; 

залишковий к. – додатні форми рельєфу різноманітної морфології, складені 

гірськими породами, що гірше розчиняються водою; 

похований к. – давні карстові порожнини, які були заповнені та перекриті 

молодшими відкладами. 

КАРСТОВА ВІСПА – неглибокі дрібні западинки на пласких вапнякових 

поверхнях, що утворюється в умовах гарячого вологого клімату.  

КАРСТОВИЙ КОЛОДЯЗЬ – циліндричні провалля глибиною десятки метрів, які 

виникають в результаті розширення тріщин у товщі відкритих карстогенних порід.  

КАРСТОВИЙ ПРОЦЕС - хімічне розчинення гірських порід, а також міграція та 

акумуляція розчинених речовин. 

КАРСТОВІ ЛІЙКИ – конусоподібне провалля, які утворюються у карстових 

областях у різний спосіб: шляхом поверхневого вилуговування, внаслідок провалів 

або просочування. 

КАРСТОГЕННІ ПОРОДИ – гірські породи, які піддаються розчиненню 

природними поверхневими та підземними водами. 

КОЛЬМАТАЦІЯ  – процес механічного та хімічного осадження тонкозернистих 

частинок у порах гірських порід.  

КОЛЬМАТОЛІТИ – специфічні породи, що утворюються шляхом вмивання 

глинистих та колоїдних частинок у водопроникних породах. 

ЛЕСОВИЙ КАРСТ  (див. СУФОЗІЯ) 

МОГОТИ  (ХУМИ, МОЗОРИ) – залишкові додатні карстові форми рельєфу. 

ПЕЧЕРИ – різноманітні підземні карстові порожнини, що мають один або декілька 

виходів на поверхню. Розрізняють: 

наскрізні (вітрові) - печери з двома виходами, в якій температура є близькою 

до температури повітря на поверхні; 

теплі – печери, розташовані вище рівня входу до них, де повітря влітку 

тепліше, аніж повітря на поверхні; 
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холодні – печери, розташовані нижче рівня входу до них, де повітря протягом 

усього року має низьку температуру; 

ПОЛЬЯ – обширі замкнуті котловини з крутоспадними стінками і пласким дном, 

які утворюються в результаті вирівнювання увалів. Можливе карстово-тектонічне 

утворення. 

ПОНОРИ – водопоглинаючі глибокі отвори циліндричної або щілинної форми, які 

утворюються при перетині тріщин у гірських породах. 

ПСЕВДОКАРСТ -  явища та форми рельєфу, які за зовнішніми ознаками нагадують 

карстові, але мають інший механізм формування (наприклад, СУФОЗІЯ, 

ГЛИНИСТИЙ КАРСТ, ЛЕСОВИЙ КАРСТ, ТЕРМОКАРСТ) 

СУФОЗІЯ – процес механічного винесення, вимивання дрібних глинистих частинок 

водою, яка фільтрується через товщу гірських порід, а також вмивання їх у глибинні 

горизонти. 

ТЕРРА-РОССА – червоноколірні глинисті залишкові відклади печер, збагачені 

гідроксидами алюмінію та заліза. 

УВАЛИ («СЛІПІ ЯРИ») – від’ємні видовжені форми рельєфу, що утворюються в 

результаті злиття лінійно розташованих уздовж розривних тріщин карстових лійок.  

ХІМІЧНИЙ ТИП КАРСТУ – процеси  розчинення певного типу гірських порід. 

Розрізняють: 

брадікарст (силікатний к.) – поширений у породах силікатного складу – 

пісковиках, кварцитах; надзвичайно повільний процес; 

галогенний к. - поширений у породах галоїдного мінерального складу – 

галітиті, сильвінітиті, карналітиті; характеризується значними швидкостями та 

недовговічністю форм; 

карбонатний к. – поширений у породах карбонатного мінерального складу – 

вапняках, крейді, доломітах, мармурах; найбільш поширений на земній поверхні; 

сульфатний к. – поширений у породах сульфатного мінерального складу – 

гіпсах, ангідритах. 
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ТЕМА 9 

ПРИБЕРЕЖНО-МОРСЬКІ ПРОЦЕСИ 

 

Поняття берегової зони та її віку. Механізм переміщення водних мас: 

припливи та відпливи, морські течії, хвилі. Припливи та їх закономірності, 

залежність припливу від географічної широти, глибини басейну, розчленованості 

берегової лінії та пори  року. Головні морфодинамічні особливості припливів: 

асиметрія швидкостей припливно-відпливних течій та підпорядкування силі 

Коріоліса; їх наслідки. Морські течії та їх типи: поверхневі, приповерхневі, донні, 

висхідні. Явище спіралі Екмана. Процес хвилювання та його динамічні 

характеристики. Хвиля, її будова та характеристики: гребінь, підошва, висота, 

довжина, задній та передні схили. Характер руху частинок у хвилі. Поняття про 

рефракцію хвиль, її залежність від рельєфу дна та характеру берегової лінії. 

Компенсаційна та розривна течія.  

Деструкційні процеси в береговій зоні. Морська абразія та її типи: механічна 

(гідравлічна), хімічна, термічна. Форми рельєфу абразійних берегів: хвилеприбійна 

ніша, кліф, бенч.  

Транспорт та акумуляція в береговій зоні. Поперечне переміщення наносів, 

формування пляжів, берегових валів, підводних валів, барів. Пляжі повного та 

неповного профілю. Поздовжнє переміщення наносів, формування кіс та томболо. 
Акумулятивні форми, створені припливно-відпливними процесам: марші, ватти. 

Відображення процесів у відкладах берегової зони. Баланс наносів берегової зони.  

Механізм формування інгресійних берегів різних типів (фьордового, 

ріасового, шхерного, далматинського, лиманного тощо). Береговий 

геоморфологічний цикл. Широтна зональність розподілу хвильової енергії. 

 

Завдання для практичних та самостійних робіт. 

 

Завдання 1. Оцінити баланс наносів берегової зони океану за наведеними у 

таблиці даними. 

Таблиця 8 

Складові балансу наносів берегової зони [101] 
Надходження наносів Витрати наносів 

Складові Об’єм 109 т/рік Складові Об’єм 109 

т/рік 

Твердий стік річок 21,3 Витрати на акумуляцію 10,6 

Абразія берегів 3,0 Винесення матеріалу 

хвилями та течіями 

4,9 

Схилова денудація 0,4 Стік у підводні каньйони 3,2 

Вулканічні викиди 0,1 Еолові витрати 0,5 

Еолове перенесення 0,2 Флотація та льодове 

винесення 

0,01 

Твердий стік льодовиків 0,01 Хімічна абразія 0,03 

Всього    

Бюджет   
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Завдання 2. Однією із складових балансу морських наносів є еолове 

перенесення. Пустеля Атакама, що розташована на західному узбережжі Південної 

Америки, є важливим постачальником еолового пилу. Біля узбережжя вітри 

західного-північно-західного сформували поверхневу течію, що рухається зі 

швидкістю 0,5 м/с.  На відстані 150 км від берегової лінії розташований Чилійсько-

Перуанський жолоб глибиною 6 км. Розрахуйте, що відбудеться із частинками 

різного розміру (d1-0,002 мм;  d2= 0,01 мм; d3=0,05 мм) в процесі їх  міграції від 

джерела розвіювання – чи будуть вони перенесені течією над жолобом на захід, чи 

осядуть на дно раніше. Швидкість седиментації зерен для різних фракцій становить: 

для колоїдної фракції (d1) 2,25 х10-3 мм/с; для мулистої фракції (d2) 5,63 х10-3 мм/с; 

для дрібнопилуватої фракції (d3) 1,41х10-3 мм/с. 

Для обчислення застосуйте залежність: 

 

{
х = 𝑽𝒕 × 𝑻
у = 𝑽 × 𝑻

 
х - відстань між Чилійсько-Перуанським жолобом та джерелом 

еолового матеріалу; 

𝑽𝒕 − швидкість поверхневої течії;  
𝑻 − час, протягом якого відбувається перенесення; 
𝑽 – швидкість седиментації зерен осаду; 

𝒚 – глибина, на якій осаджуватиметься осад різної фракції. 

 

Завдання 3. Проаналізуйте характер берегової лінії території України, 

встановіть його залежність від тектонічної обстановки та геологічної будови (рис. 

10, 11). 

Варіант 1 

 
Рис. 10 Характер берегів Чорного моря між дельтою р. Дунай та Кримським 

півостровом: 1- абразійні кліфи; 2 – акумулятивні береги, що нарощуються та 

висуваються в море; 3 – стабільні береги; 4 – акумулятивні береги з береговою 

лінією, що відступає [11]. 
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Варіант 2 

 
Рис. 11 Характер берегів Чорного моря між Джарилгацькою затокою та 

Керченською протокою: 1- абразійні кліфи; 2 – акумулятивні береги, що 

нарощуються та висуваються в море; 3 – стабільні береги; 4 – акумулятивні береги 

з береговою лінією, що відступає [11]. 

 

 

Глосарій до теми 9 

АБРАЗІЯ – сукупність процесів руйнування гірських порід берега морськими 

водами:  

механічна а. – руйнування порід берега під дією гідравлічного удару 

прибійного потоку, миттєвої компресії та декомпресії повітря у тріщинах порід, а 

також шляхом бомбардування та стирання породи мінеральними уламками; 

термічна а. – руйнування порід берега, що відбувається під впливом 

термічного ефекту води; 

хімічна а. – руйнування порід берега, що відбувається під впливом розчинної 

здатності води. 

БАЛАНС НАНОСІВ – різниця між кількістю наносів, що надходять на ділянку 

берегової зони, та витрачаються. 
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БЕНЧ – абразійна морська тераса – вирівняна ділянка узбережжя, складена 

корінними породами. 

БЕРЕГ – прилегла до берегової лінії смуга суходолу, яка періодично затоплюється 

та осушується при даному рівні моря, постійно зазнає хвилеприбійного впливу, 

згінно-нагінних явищ, припливі та відпливів.   

БЕРЕГОВА ЛІНІЯ -  середнє значення багаторічного положення урізу води.  

БЕРЕГОВИЙ БАР – акумулятивний вал, який відділяє частину прибережної 

акваторії від відкритого моря,  що формується в результаті поперечного 

переміщення наносів. 

ЄМНІСТЬ ПОТОКУ НАНОСІВ – здатність потоку за даних середньорічних 

гідродинамічних умовах переміщувати певну кількість наносів.  

ЗГІННО-НАГІННІ ЯВИЩА - переміщення під впливом вітру водних мас з однієї 

частини водного об'єкта в іншу. 

ІНГРЕСІЯ – вид трансгресії, при якій морські води проникають вглиб суходолу у 

першу чергу по пониженнях рельєфу. 

КЛІФ – прямовисне абразійне урвище, утворене в результаті абразії. 

КОСА – низька причленована до берега намивна смуга, що виклинюється в межі 

акваторії; утворюється в результаті переміщення наносів хвилями та течіями вздовж 

берега та зменшення енергії хвилі під час огинання виступу берега.  

НАСИЧЕНІСТЬ ПОТОКУ НАНОСІВ – співвідношення між ємністю і 

потужністю наносів; повна н. - такий стан потоку, при якому його потужність 

дорівнює ємності; це означає, що вся хвильова енергія витрачається на переміщення 

наносів. 

НЕЙТРАЛЬНА ЛІНІЯ – лінія на підводному береговому схилі з постійним 

похилом, на якій за даних хвильових умов концентруються наноси певної крупності. 

ПЕРЕСИП – низька та вузька намивна смуга, що відокремлює від моря лагуну або 

лиман і утворюється в результаті поздовжнього переміщення наносів. 

ПІДВОДНИЙ ВАЛ – акумулятивна форма підводного рельєфу берегової зони, 

утворена в результаті поперечного перенесення наносів.  

ПЛЯЖ – найпростіша форма акумулятивного рельєфу, яка формується під впливом 

прямого та зворотного прибійних потоків.  Розрізняють: 

п. повного профілю - має вигляд розлогої опуклої лінійно-видовженої смуги, 

складеної морськими наносами;  
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п. неповного профілю - має вигляд вузької смуги уздовж крутих урвистих 

берегів, складений морськими наносами та має пласку чи опуклу поверхню й 

покатий, у бік водойми, схил. 

ПОТІК НАНОСІВ – явища масового переміщення наносів вздовж берега в одному 

напрямку за тривалий проміжок часу. 

ПОТУЖНІСТЬ (ВИТРАТА) ПОТОКУ НАНОСІВ – кількість наносів, яка 

переміщується через даний переріз підводного берегового схилу за рік  в одному 

напрямку.  

РЕФРАКЦІЯ ХВИЛЬ – явище трансформації хвильового поля, викликане зміною 

швидкості поширення хвилі. 

РОЗРИВНА ТЕЧІЯ — один із видів прибережних морських течій, що утворюються 

прибоєм і спрямованих під прямим кутом від берега. 

СПІРАЛЬ ЕКМАНА – явище, що ілюструє відхилення руху води на глибині від 

напрямку вітру під прямим кутом.  

ТОМБОЛО (ПЕРЕЙМА) – невисока намивна перетика, що з’єднує острів з 

берегом, утворення якої відбувається внаслідок зменшення енергії хвиль у затінку 

острова. 

УРІЗ ВОДИ – лінія перетину берегового підводного схилу з поверхнею моря за 

відсутності в даний момент хвиль та згінно-нагінних явищ.  
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ТЕМА 10 

СУЧАСНІ ЕНДОГЕННІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ДИНАМІКА 

 

 Області сучасної сейсмовулканічної активності Землі. Вулканогенні процеси 

та їх причини. Особливості вулканічного морфогенезу. Зв’язок вулканізму 

геотектонічною обстановкою (зони субдукції, спредингу, колізії, мантійний 

діапіризм). Генетичні комплекси вулканічних форм рельєфу: експлозивно-

фреатичний (пеплові конуси, маари, вибухові трубки, кратери, кальдери); 

експлозивно-пірокластичний (шлакові конуси, стратовулкани, тефрові рівнини 

тощо); ефузивний (лавові озера потоки, ріки, рівнини); екструзивний (куполи 

витискання). Морфологічні типи вулканічних споруд. Наземний і підводний 

вулканізм, їх динамічні особливості. Гідротермальні процеси. Псевдовулканічна 

діяльність, грязьовий вулканізм, його механізми та морфологічний ефект. 

Підльодний вулканізм як складний процес взаємодії літосфери, атмосфери та льоду. 

Вулканізм як причина активізації геоморфологічних процесів.  

Землетруси, причини їх виникнення. Параметри (гіпоцентр, епіцентр, 

плейстосейстова область, фокус) та фізичні характеристики (енергія, магнітуда, 

інтенсивність). Типізація землетрусів за глибиною сейсмічного осередку. 

Особливості сейсмічних явищ в межах різних геотектонічних областей. Форшоки, 

афтершоки. Моретрясіння і виникнення хвиль цунамі. Сейсмічне районування. 

Прогнозування землетрусів. Типізація рельєфоутворюючих процесів, пов’язаних із 

землетрусами: сейсмотектонічні, гравітаційно-сейсмотектонічні, 

сейсмогравітаційні. Сейсмодислокації. Передвісники землетрусів: деформаційні, 

сейсмічні, геофізичні, гідрогеолого-геохімічні. 

 

Завдання для практичних та самостійних робіт 

 

Завдання 1. Знаючи час реєстрації поздовжніх хвиль (Р) 4 хв. 06 с та 

поперечних хвиль (S) 7 хв. 25 с визначити відстань від епіцентру землетрусу. 

Використати рівняння: 

 

L=(S-P)-1,  де L –відстань від епіцентру до сейсмічної станції, Р – час 

реєстрації поздовжніх хвиль, S – час реєстрації поперечних 

хвиль. 

 

Завдання 2. Знаючи відстань до епіцентру – 100 км і зареєстровану 

сейсмографом амплітуду коливань в мм – 1- мм, визначити за допомогою номограми 

(рис. 12) магнітуду землетрусу. 

 

Завдання 3. Використовуючи приклад з рис. 13, визначити на карті, в якій 

місцевості знаходиться епіцентр землетрусу, сейсмічні дані якого наведені у табл. 9. 
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Рис. 12 Номограма землетрусу, що використовується для визначення його 

магнітуди на основі даних сейсмограми 

 

Таблиця 9 

Сейсмічні дані землетрусу 
Сейсмо- 

станція 

Пункт Час реєстрації (P) Час реєстрації (S) Відстань (L) 

1 Вашингтон 4 хв 20 с 7 хв 25 с … 

2 Сан-Дієго 4 хв 40 с 7 хв 40 с … 

3 Сан-Сальвадор 3 хв 40 с 6 хв 10 с … 

 

  
Рис 13. Визначення епіцентру землетрусу за відстанями до епіцентру 
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Завдання 4. За інтерактивною сейсмічною картою Світу: 

http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml проаналізувати сейсмічну ситуацію за останній 

1 або 2 тижні. Вказати, де відбулося найбільше землетрусів, їх магнітуда, глибина 

гіпоцентрів, чому вони відбулися у цих районах.  

Завдання 5. За інтерактивною картою вулканізму: https://volcano.si.edu/reports  

проаналізувати поточну ситуацію з вулканічною активністю або ситуацію за 

останній тиждень: вказати локалізацію, тип вулкану, як давно і з якою періодичністю 

відбувається виверження, чому; які наслідки має виверження для населення. 

 

Глосарій до теми 10 

 

ВУЛКАНІЗМ – сукупність явищ, пов’язаних із переміщенням магми в земній корі 

та на поверхні Землі. 

ВУЛКАНИ – місця виходу магми на земну поверхню. 

моногенні – такі, що утворилися за рахунок єдиного виверження; 

полігенні – такі, що утворилися в результаті нашарування продуктів 

численних вивержень; 

активні – ті, які вивергаються в даний момент або можуть розпочати 

виверження в будь-який момент, тобто ймовірність виверження у найближчий час є 

досить високою; активними вважають ті в., які вивергалися хоча б один раз останні 

10 тис. років; 

сплячі – період спокою яких не перевищує середні проміжки між 

виверженнями у минулому (такі, що рано чи пізно можуть вивергатися у 

майбутньому); 

згаслі – ймовірність виверження у майбутньому наближається до нуля. 

СИЛА ВИВЕРЖЕННЯ (ЕКСПЛОЗІЇ)– характеристика вулканічної діяльності, 

яка оцінюється об’ємом продуктів виверження та висотою еруптивного стовпа 

(попелу). 

КОЕФІЦІЄНТ ЕКСПЛОЗИВНОСТІ – частка пірокластичного матеріалу у 

загальному об’ємі продуктів виверження, виражена у відсотках. 

ЕФУЗІЯ – спокійний вилив лави на поверхню з повільним виділенням  газів. 

ЕКСПЛОЗІЯ  – вибухове виверження: гази відділяються швидко, розплав миттєво 

закипає, магму «розриває» велика кількість пухирців газу. 

ЕКСТРУЗІЯ – повільне витискання в’язкої і низькотемпературної магми на 

поверхню 

ЕРУПЦІЯ – уся сукупність процесів вулканічної діяльності. 

http://ds.iris.edu/seismon/index.phtml
https://volcano.si.edu/reports
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ТИПИ ВУЛКАНІЧНИХ ВИВЕРЖЕНЬ – режими еруптивної діяльності, для яких 

характерний певний хімічний склад лави, її рухомість, види тефри та характер 

вивержень.  

ісландський – вилив рідкої базальтової лави з довгих паралельних тріщин і 

формування лавових плато; 

гавайський – спокійне виверження з невеликим фонтанами і та рідкісними 

вибухами; велика кількість рідкої лави утворює протяжні потоки з лавовими озерами 

в кальдерах обвалу; 

стромболіанський – часті ритмічні вибухи, що викидають шлаки, бомби і 

невелику кількість попелу на невелику висоту; 

вулканіанський – вибухи супроводжуються викидами великої кількості 

попелу; 

пелєйський – утворення корка у кратері вулкану, сильні вибухи, розжарені 

лавини та потоки, палаючі хмари; 

плініанський – катастрофічні вибухові виверження, що виникають після 

довгої перерви, в’язка магма формує попелово-газовий вулканічний стовп, що 

досягає тропосфери;  

ультраплініанський – катастрофічні експлозивні виверження, при яких 

вивергається понад 100 км3 тефри, а еруптивна колона перевищує 25 км; 

фреатичний (бандайсанський) – потужні вибухи, що пов’язують з 

проникненням в надра вулкана поверхневих вод; руйнують більшу частину вулкана 

і утворюють великі кратери та експлозивні грабени. 

ВУЛКАН ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПУ (ГИРЛОВИЙ) – різновид в., у якого 

виверження відбувається з постійного вивідного каналу (жерла), що має 

трубкоподібну форму.  

стратовулкани – тип в. центрального типу; вулканічний конус з увігнутими 

схилами, складеними перешаровуванням в’язких лав та пірокластичних уламків; 

щитові вулкани – тип в. центрального типу; вулканічний конус з пласко-

опуклими схилами, утвореними виливами рухомих базальтових лав з тонким 

пірокластичним матеріалом. 

ЛІНІЙНИЙ (ТРІЩИННИЙ) ВУЛКАН – різновид вулкану, підвідний канал якого 

має форму тріщини. 

ЛАВОВІ ПЛАТО – найкрупніші структури вулканічного походження, що 

досягають площ сотень тисяч км2 і утворюються при ареальних виверженнях 

тріщинного або багатократерного типу. 
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МААРИ – кратери вибуху з жерлом без конусу, оточений невисоким валом із 

пухких продуктів виверження, що утворилися в результаті одного вулканічного 

газового вибуху;  у рельєфі виражені лійкоподібними заглибинами, іноді 

заповненими водою.  

СОММА («вулкан у вулкані»)- залишкова гребенеподібна частина кратера більш 

давнього вулкана, яка частково або повністю оточує новий вулкан 

ГЕЙЗЕРИ – гарячі, періодично фонтануючі джерела, поширені в областях сучасної 

або недавно згаслої вулканічної активності. 

ПСЕВДОВУЛКАНІЧНІ ЯВИЩА – явища, не пов’язані із магматичним 

розплавом. 

ГРЯЗЬОВИЙ ВУЛКАНІЗМ –  періодичні виверження грязьової суміші та горючих 

газів, пов’язані із газами магматичного або органічного походження; часто 

приурочений до  зон активних розломів; іноді може супроводжуватися вибухами та 

локальними землетрусами. 

САЛЬЗИ  (ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНИ) – місця виверження грязьової суміші та 

горючих газів, як правило, у вигляді невеликих конусів висотою 1-2 м (іноді до 400 

м). 

СОПКОВА БРЕКЧІЯ – назва уламкових продукти виверження грязьових вулканів, 

що складаються із глинисто-щебенистих або піщано-глинистих порід. 

ГІДРОЕКСПЛОЗІЯ – вибухові виверження підводних вулканів, що призводить до 

утворення «кіпарисовидних» еруптивних стовпів. 

ВУЛКАНОГЕННО-ПРОЛЮВІАЛЬНІ ШЛЕЙФИ – утворення біля підніжжя 

вулканів, що складені відкладами лахарів. 

ЛАХАРИ – грязьові водногравітаційні потоки, які утворюються за рахунок 

змивання зі схилу вулкана пухкого пірокластичного матеріалу в результаті 

інтенсивних дощів, танення снігу або льоду, прориву кратерного озера. 

ШАРРА – борозни на схилах вулкана, які сформовані розпеченими уламками, що 

скочуються вниз; у привершинній частині – ширші і глибші, до підніжжя вулкану 

звужуються і мілішають. 

КАЛЬДЕРИ – великі (діаметром 10-15 км) крутосхилі заглиблення на вершині 

вулканів;  

вибухові к. - утворюються в результаті потужних вибухів; 

гравітаційні –виникають при осіданні гірських порід по розломах, що 

облямовують вулкан. 
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«СМІТСОНІВСЬКИЙ КАТАЛОГ» ВУЛКАНІВ – видання «Вулкани світу: 

регіональний довідник, вісник і хронологія вулканізму за останні 10000 років» (1981, 

1994, 2010), що видається коштами Смітсонівського інституту (США). 

ПРОГРАМА ГЛОБАЛЬНОГО ВУЛКАНІЗМУ (GLOBAL VOLCANISM 

PROGRAM) — наукова програма американського Смітсонівського інституту з 

планетарних спостережень і досліджень за процесами вулканізму; мета - створення 

всеосяжної бази даних земних вулканів, які вивергалися за останні 10 000 років. 

СЕЙСМІЧНІСТЬ – можливість і періодичність виникнення землетрусів 

відповідної інтенсивності на тій чи іншій території; характеризується площовим 

розподілом землетрусів, їхньою повторюваністю, силою та руйнівною здатністю, а 

також зв’язком осередків із геологічною будовою. 

СЕЙСМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – максимально можлива магнітуда землетрусу на 

заданій території. 

ЗЕМЛЕТРУСИ – різкі коливання, струси поверхні Землі, викликані раптовим 

вивільненням потенційної енергії земних надр в результаті зміщення крил активного 

розлому. 

ЕНЕРГІЯ ЗЕМЛЕТРУСУ -  величина потенційної енергії, яка вивільняється у 

вигляді кінетичної після розрядку напруг в осередку. 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗЕМЛЕТРУСУ – зовнішній ефект землетрусу на поверхні 

Землі, що проявляється через зміщення ґрунту, частинок гірських порід, руйнування 

будівель, появу тріщин на поверхні та ін. 

МАГНІТУДА ЗЕМЛЕТРУСУ - умовна величина, що характеризує кількість 

енергії, яка виділилася у вогнищі землетрусу; пропорційна до лоґарифму 

максимальної амплітуди зміщення частинок ґрунту, яке фіксується сейсмічними 

станціями. 

ФОКУС ЗЕМЛЕТРУСУ -  область в надрах Землі, де виникають руйнування та 

спостерігаються залишкові деформації.  

ЕПІЦЕНТР – точка на поверхні Землі, що є вертикальною проекцією гіпоцентру 

землетрусу; характеризується широтою та довготою. 

ГІПОЦЕНТР ЗЕМЛЕТРУСУ – точка початку процесу утворення розриву з земних 

надрах, де розташоване вогнище землетрусу.  

ВОГНИЩЕ ЗЕМЛЕТРУСУ – область в надрах Землі, яка оточує розрив і є 

джерелом сейсмічних хвиль. 

СЕЙСМОДИСЛОКАЦІЯ – будь-який прояв деформацій, що зберігаються після 

землетрусу на поверхні Землі та приповерхневих шарах. 
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СЕЙСМОГЕНННИЙ РОЗЛОМ – розривне порушення земної кори або літосфери, 

що викликає землетрус. 

СЕЙСМОГЕННА ДЕФОРМАЦІЯ – деформація диз’юнктивного типу, що 

виникає під час землетрусу.  

ПАЛЕОЗЕМЛЕТРУС – землетрус, не зареєстрований ні інструментально, ні за 

історичними джерелами, але виражений сейсмодислокаціями.  

МОДЕЛЬ  ВИНИКНЕННЯ ОСЕРЕДКІВ ЗЕМЛЕТРУСІВ – фізичний опис явищ 

та процесів у геологічних структурах, що генерують землетруси: 

дилатантно-дифузна м. – пояснює підготовку та виникнення розриву 

накопиченням тектонічних напруг та зменшення міцності середовища внаслідок 

збільшення об’єму водонасичених порід;   

м. лавино-нестійкого тріщиноутворення – в умовах тривалої тектонічної 

напруги виникають системи тріщин, кількість та довжина яких лавиноподібно 

зростають, що призводить до утворення сейсмогенного макророзриву; 

РІЙ ЗЕМЛЕТРУСІВ – група землетрусів, що відбуваються на одній території, в 

якій відсутній головний поштовх.  

АФТЕРШОКИ – підземні поштовхи, які слідують за головним (первинним) 

землетрусом. 

ФОРШОКИ – попередні, відносно слабкі сейсмічні поштовхи, які іноді передують 

в одній осередковій області головному сильному поштовху землетрусу. 

ГРАВІТАЦІЙНО-СЕЙСМОТЕКТОНІЧНІ ЯВИЩА – тектонічні рухи по 

сейсмогенних розломах, багатократно підсилені гравітаційними процесами. 

СЕЙСМОГРАВІТАЦІЙНІ ЯВИЩА – прояв різноманітних гравітаційних процесів 

(відсідання схилів, обвальних, обвально-зсувний, зсувних, селевих, земляних лавин 

тощо), спровокованих сейсмічними поштовхами різної сили. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Одним із видів самостійної навчально-наукової роботи студентів в рамках 

вивчення дисципліни «Динамічна геоморфологія» є  курсова робота, що виконується 

протягом семестру з метою закріплення, поглиблення, систематизації та 

узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання. Виконання курсової роботи сприяє 

розвитку уміння самостійного критичного опрацювання наукових джерел, 

формуванню дослідницьких умінь, стимулюванню студентів до самостійного 

наукового пошуку, розвитку вміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати 

власні спостереження та навичок практичної реалізації результатів дослідження 

проблеми.  

Тема роботи обирається студентом разом із науковим керівником і 

затверджується на засіданні кафедри. Орієнтовні теми наведені у додатку. Вона 

повинна бути сформульована чітко, лаконічно, із зазначенням головної проблеми. 

Бажано не обирати занадто об’ємні проблеми, а сконцентруватися на вузьких 

питаннях. Обсяг роботи орієнтовно складає 35-50 аркушів.  

Курсові роботи з дисципліни «Динамічна геоморфологія» тематично можна 

диференціювати на декілька типів: 

• робота теоретичного характеру – передбачає обрання певної наукової 

проблематики, що стосується дискусійних питань динамічної геоморфології, 

методологічних засад вивчення сучасного морфолітогенезу, аналізу існуючих 

підходів до типізацій, класифікацій процесів та їх наслідків; 

• робота методичного характеру – має на меті огляд традиційних або 

новітніх методів дослідження окремого генетичного типу геоморфологічних 

процесів, аналіз їх інформативності та ефективності застосування; або самостійне 

застосування конкретної методики  (або окремого методу) дослідження; 

• робота регіонального характеру – присвячена аналізу сучасних 

рельєфоутворюючих процесів конкретної території з обов’язковою 

характеристикою умов, чинників, процесів та їх наслідків, причинно-наслідкових 

зав’язків із особливостями антропогенного освоєння територій; 

• робота прикладного характеру – передбачає огляд можливих заходів 

запобігання негативному впливу сучасних процесів морфолітогенезу, оцінку ризиків 

та можливостей прогнозування; створення картографічного продукту тощо. 

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з наступних 

структурних елементів: 

1. Титульний аркуш. 

2. Зміст. 

3. Вступ. 

4. Основна частина (розділи та підрозділи). 

5. Висновки. 

6. Список використаних джерел. 

7. Додатки. 
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Вступ є важливим елементом курсової роботи, оскільки в цілому створює 

уявлення про її зміст та якість виконання. Орієнтовний обсяг вступу – 2-3 сторінки. 

Обов’язковими компонентами вступу є наступні: 

▪ Актуальність теми, яка обґрунтовує доцільність даної роботи, 

відповідність теми сучасним потребам, підкреслює невирішені проблемні або 

дискусійні питання, на розв’язання яких і буде спрямоване дослідження; 

▪ Об’єкт дослідження – частина реальної дійсності, яка підлягає 

дослідженню. Наприклад, руслові форми рельєфу, процеси делювіального змиву, 

відклади селевих потоків тощо. 

▪ Предмет дослідження – це різноманітні властивості, характеристики, 

ознаки об’єкту дослідження; закономірності процесів, причинно-наслідкові зв’язки 

і впливи. Наприклад, закономірності просторової організації льодовикових форм 

рельєфу, ознаки динаміки еолових процесів у текстурі піщаних відкладів, динаміка 

річкових дельт тощо. 

▪ Мета – виходить з назви та актуальності роботи і вказує на кінцевий 

результат, якого хоче досягти студент у результаті проведеної роботи. При 

формулюванні мети, як правило, використовують такі обороти, як 

«охарактеризувати особливості процесу …», «дослідити умови та чинники …», 

«виявити просторово-часові закономірності …», «встановити причинно-наслідкові 

зв’язки …», «обґрунтувати доцільність використання методу …», «перевірити 

достовірність висновків …» тощо. 

▪ Завдання – це послідовні дії дослідницького процесу, спрямовані на 

досягнення мети, які її конкретизують, і вказують на те, що поетапно і конкретно 

потрібно здійснити. Варто пам’ятати, що завдання співвідносяться із розділами 

основного змісту роботи, а також із її висновками. 

▪ Методи дослідження, які використовують для досягнення поставленої 

в роботі мети. Підбір методів визначається темою та метою роботи, тому для робіт 

різного типу вони можуть суттєво відрізнятися. Як правило, перераховують методи 

загальнонаукові, загальногеографічні та конкретнонаукові (методи вивчення 

динаміки процесів морфогенезу). До загальнонаукових належать: індукція та 

дедукція, аналіз і синтез; порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, 

систематизація; узагальнення, формалізація, моделювання тощо. До 

загальногеографічних – картографічний, аналіз матеріалів космічної зйомки, 

експедиційний, стаціонарний тощо. До конкрентнонаукових – фітоіндикаційний, 

метод маркованих компонентів, метод повноти ґрунтового розрізу, балансовий 

метод тощо. 

▪ Інформаційна база дослідження містить перелік усіх джерел інформації, 

включаючи літературні джерела, фондові та картографічні матеріали, інтернет-

джерела. 

▪ Структура роботи – кінцевий елемент вступу курсової роботи. Даний 

елемент може буде описаний наступним чином: «Структура роботи: курсова робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що 

налічує ____ найменувань та _____ додатків. Основний зміст курсової роботи 

викладено на ____ сторінках». 
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Далі у курсовій роботі по розділах викладається її основний зміст. Кожний 

розділ курсової роботи має самостійне значення, але всі вони повинні бути 

підпорядковані основній меті та завданням роботи, спрямованості теми, органічно 

пов’язуватись між собою. Оптимальна кількість розділів не менше трьох, але не 

більше п’яти. Матеріал у розділах доцільно структурувати на підрозділи. Менша або 

більша кількість розділів може свідчити про поверхневий характер роботи, невміння 

розрізнити окремі проблемні моменти, або навпаки, інтегрувати різні аспекти 

одного питання. Назви розділів повинні бути стислими, чіткими, сформульованими 

простими поширеними реченнями, послідовно і точно відображати зміст роботи.  

Текст обов’язково повинен супроводжуватися ілюстраціями (картами з 

умовними позначеннями, світлинами, схемами, графіками тощо) та таблицями.  

Ілюстративний та табличний матеріал, що має значний обсяг, побічно характеризує 

проблему або фактичний матеріал,  за яким побудовані графіки, схеми тощо, або має 

довідникове значення, доцільніше розміщувати у Додатках. Кожний розділ 

закінчується 2-3 реченням висновків. 

Висновки – заключна частина курсової роботи, що містить короткі підсумки 

за результатами проведеного дослідження, сформульовані у вигляді лаконічних 

положень. Висновки мають бути конкретними й інформативними, органічно 

пов’язаним із завданнями, сформульованими у Вступі. Їх рекомендується починати 

словами: «встановлено», «показано», «доведено» тощо. Рекомендований обсяг 

висновків для курсової роботи становить 2-2,5 сторінки.  

Список використаних джерел оформлюють за правилами відповідно до 

різних типів літературних джерел. Оптимальна кількість пунктів бібліографії 

близько 30. Список укладається або у порядку появи посилань у тексті, або в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Оформлення 

бібліографічного опису списку використаних джерел доцільно здійснювати  з 

урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила 

складання». 

Захист курсових робіт проходить в кінці семестру на семінарі кафедри 

землезнавства та геоморфології і включає: коротку доповідь з презентацією за темою 

( до 10 хв) та відповіді на запитання.  

Показниками якості виконаної курсової роботи є: 

• Наукове обґрунтування основних положень роботи; 

• Послідовність і логічність викладення матеріалу; 

• Самостійність та оригінальність роботи; 

• Наявність результатів власного дослідження; 

• Рівень сформульованих висновків; 

• Виразність, термінологічна  і мовна грамотність роботи; 

• Якість бібліографії та оформлення; 

• Рівень презентації роботи на захисті. 
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ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Площинний змив: чинники розвитку, поширення та методи дослідження. 

2. Закони флювіальної геоморфології. 

3. Яружна ерозія та закономірності її розвитку. 

4. Просторово-часовий аналіз розвитку гравітаційних процесів окремої 

геоморфологічної області. 

5. Карстові процеси: чинники формування та поширення (на прикладі однієї з 

карстових областей території України). 

6. Природні катастрофи 2020 року. 

7. Гравітаційні процеси в Українських Карпатах. 

8. Просторово-часовий аналіз селеутворення в Українських Карпатах. 

9. Теорії руху льодовиків. 

10. Пилові бурі на території України та їх наслідки. 

11.  Зсувоутворення на території м. Києва (м. Дніпро, м. Одеси тощо). 

12.  Сучасна геодинамічна активність території України. 

13. Сейсмічність території України. 

14. Аналіз вулканічної діяльності Світу (Середземноморського регіону тощо) 

2020 року. 

15. Вплив сучасних ендогенних процесів на екзогенні (на прикладі Карпатського 

регіону). 

16.  Ерозійна мережа Канівських дислокацій. 

17.  Геоморфологічні умови як чинник виникнення лавин. 

18. Участь космічних тіл у формування рельєфу. 

19.  Сейсмодислокації та їх прояв у рельєфі та відкладах. 

20. Біогенні процеси рельєфоутворнення. 

21.  Особливості озерного морфолітогенезу.  

22. Фітоіндикаційні методи вивчення динаміки льодовикових (карстових, 

гравітаційних, водно-ерозійних тощо) процесів. 

23. Оцінка інтенсивності розвитку ерозійних процесів (на прикладі конкретної 

території). 

24. Проблеми дослідження та прогнозування гравітаційних процесів. 

25.  Баланс наносів як індикатор денудаційно-акумулятивних процесів у береговій 

зоні. 

26. Парагенезис процесів сучасного геоморфогенезу (на прикладі конкретної 

території). 

27. Динаміка дельти Дунаю.   

28. Вивчення динаміки річкового русла за матеріалами космічної зйомки. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

 

1. Головні поняття динамічної геоморфології. 

2. Характер і особливості руху рідин, газів, твердих тіл. Розкрити на прикладах 

конкретних процесів морфогенезу. 

3. Зв’язок динамічної геоморфології з окремими розділами класичної механіки 

(кінематикою, статикою, динамікою). 

4. Види фізичних сил: гравітаційна, пружності, тертя, Архімеда. Їх прояв у 

природі і значення для перебігу процесів морфогенезу. 

5. Пояснити на прикладах зв’язок динамічної геоморфології з хімією. 

6. Джерела енергії процесів ендогенного та екзогенного морфогенезу. 

7. Класифікації сучасних екзогенних процесів. 

8. Поняття «умов» та «чинників» рельєфоутворюючих процесів. 

Проілюструвати на прикладі конкретних процесів. 

9. Місце процесів вивітрювання у системі морфолітогенезу. 

10.  Процеси фізичного вивітрювання та їх морфологічний ефект. 

11.  Вплив властивостей гірських порід на процеси фізичного вивітрювання. 

Поняття «селективної денудації». 

12.  Процеси фрактолітизації, сапролітизації та псамолітизації: причини та 

наслідки. 

13.  Хімічне вивітрювання: агенти, процеси, термодинамічні умови. 

14.  Процеси окиснення та відновлення: суть та поширення у природі. 

15.  Процеси розчинення та карбонатизації: суть та поширення у природі. 

16.  Процеси гідратації, дегідратації та гідролізу: суть та поширення у природі. 

17.  Процеси біохімічного вивітрювання та їх значення для перебігу природних 

процесів. 

18.  Рушійні сили гравітаційного процесу. Способи переміщення речовини по 

схилу. 

19.  Власне гравітаційні процеси: передумови та морфологічний ефект. 

20.  Процеси блокового переміщення речовини: передумови та морфологічний 

ефект. 

21. Трансляційний та ротаційний зсуви. 

22.  Види структурних зсувів за співвідношенням з геологічною будовою. 

23.  Процеси масового переміщення речовини: передумови та морфологічний 

ефект. 

24.  Кут природного укосу породи та його роль у гравітаційних процесах. 

25. Оцінка стійкості скельних схилів за методом рангів. 

26.  Поняття про консистенцію порід та її роль у гравітаційних процесах. 

27. Типи лавин. Кліматичні та геоморфологічні передумови  сходження. 

Зародження лавин з фізичної точки зору. 

28. Селеві процеси: передумови виникнення, типізація, наслідки. 

29.  Особливості гідрології схилу. Складники схилової гідрологічної системи.  

30. Фактори формування поверхневого стоку. Поняття ерозійного індексу дощу, 

водопроникності та водомісткості порід. 

31.  Крапельна ерозія: механізми та морфологічний ефект. 
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32.  Делювіальні процеси: передумови, механізми, морфологічний ефект. 

33.  Генетичний ряд яружних форм та їх еволюція. 

34.  Види водної ерозії на прикладі розвитку яру. 

35. Рушійні сили флювіального процесу. Сили тяжіння, Коріоліса та відцентрова. 

Закон Фарга. 

36.  Види руху води у водному потоці. Число Рейнольдса. Число Фруда. 

37.  Залежність між швидкістю потоку та процесами ерозії, транспортування та 

акумуляції. Жива сила потоку. Формула Шезі. 

38.  Закономірності ерозійно-акумулятивної діяльності водних потоків. Поняття 

про «поздовжній профіль рівноваги» та «базис ерозії» водотоку. 

39.  Механізми ерозійної діяльності постійних водотоків. Поняття «припустимих 

нерозмивних швидкостей потоку». 

40. Способи транспортування уламкового матеріалу у водному потоці: 

динамічний аспект. 

41. Способи водної акумуляції уламкового матеріалу. Основні фації алювіальних 

відкладів. 

42.  Динамічні фази алювіальної акумуляції. Поняття «нормальної потужності 

алювію». 

43.  Морфологія річкового русла. Типи річкових русел.  

44.  Формування заплави річки. Типи заплав. 

45.  Формування річкових терас. Типи річкових терас  за геологічною будовою. 

46.  Динамічна класифікація терас. 

47.  Річкові меандри. Коефіцієнт звивистості русла. Крок меандра. Типи меандр. 

48.  Поняття «карсту» та «карстового процесу». Головні умови карстоутворення. 

49.  Хімічні типи карсту та їх поширення у природі. 

50.  Гідродинамічні зони карстового масиву. 

51.  Особливості гідромережі карстових районів. 

52. Типи карсту за положення карстова них порід.  

53.  Вплив властивостей гірських порід на перебіг карстових процесів. 

54.  Баланс наносів у прибережній зоні. 

55.  Печери та печерні відклади. 

56.  Механізм утворення поверхневих форм карсту. 

57.  Механізм утворення підземних форм карсту. 

58.  Залишковий карст: механізм утворення, географічне поширення. 

59.  Визначальні чинники, умови та локалізація еолового процесу.   

60.  Рушійна сила вітру. Поняття про критичні та порогові швидкості. Активні 

вітри. 

61.  Взаємодія вітрового потоку та елементарної частинки. Аеродинамічний та 

ударний імпульси. 

62.  Зв’язок між аеродинамічними властивостями вітрового потоку і 

створюваними ним еоловими формами. 

63.  Дефляційно-коразійні форми рельєфу. Механізми їх утворення. 

64.   Динамічна класифікація акумулятивних форм еолового рельєфу. 

65.  Порівняльна характеристика бархану та параболічної дюни. 

66.  Механізми еолової акумуляції.  
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67.  Процеси фірніфікації та гляціфікації снігу. 

68.  Термічна (кліматична) класифікація льодовиків. 

69.  Гірські льодовики: структура та динаміка. 

70.  Покривні льодовики: структура та причини руху. 

71.  Теорії руху льоду в льодовиках. Сьорджі. 

72.  Механізми льодовикової екзарації. 

73.  Нівація та нівальні форми рельєфу. 

74.  Механізми утворення та типи основної морени.  

75.  Механізми утворення та типи крайової морени.  

76.  Механізми утворення та типи абляційної морени. 

77.  Гляціоізостатичні процеси. 

78.  Фронтальна дегляціація льодовика та особливості морфогенезу. 

79.  Ареальна дегляціація льодовика. Поняття про «гляціокарст» та 

«гляціокарстову інверсію». 

80.  Зональність гляціогеморфологічних ландшафтів.  

81.  Псевдокарстові процеси. 

82.  Припливи та морські течії як механізми переміщення водних мас у береговій 

зоні. 

83.  Хвилювання як основний механізм переміщення водних мас у береговій зоні. 

84.  Поняття рефракції хвиль причини її виникнення. Трансформація хвилі при 

підході до берега. 

85.  Деструктивні процеси в береговій зоні. 

86.  Поперечне переміщення наносів у береговій зоні та його морфологічний 

ефект. 

87.  Поздовжнє переміщення наносів у береговій зоні та його морфологічний 

ефект. 

88.  Поняття про кріогенні процеси та специфіку промерзання ґрунту. 

Перигляціальна зона. 

89.  Форми льоду в ґрунті та типи підземних вод в областях багаторічної мерзлоти. 

90.  Механізм морозобійного тріщиноутворення та процесів морозного 

сортування. 

91.  Механізм та види процесів пучення. 

92.  Термокарст, термоерозія та термоабразія. 

93.  Види вулканічної діяльності зон спредингу. 

94. Види вулканічної діяльності зон субдукції.  

95. Особливості підводного та підльодного вулканізму. 

96. Вулканізм як причина активізації геоморфологічних процесів.  

97. Параметри та характеристики землетрусів.  

98. Особливості сейсмічних явищ в межах різних геотектонічних областей.  

99. Сейсмогенний рельєф. Сейсмодислокації. 

100. Передвісники землетрусів. 

 

 

 



70 
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

Загального характеру: 
1. Бортник С.Ю., Погорільчук Н.М., Ковтонюк О.В. Методи польових географічних досліджень. 

Вивчення рельєфу та рельєфоутворюючих відкладів: навчальний посібник. К.: «Прінт-сервіс», 

2015.  

2. Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень. Львів, 2017. 

3. Динамическая геоморфология / Под ред. Г.С. Ананьева, Ю.Г. Симонова, А.И.   Спиридонова: 

Уч. пособие.  М.: Изд-во  МГУ, 1992.   

4. Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія). Львів, 2011. 

5. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Изд-во МГУ, 2005. 

6. Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2003. 

7. Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія: навчально-методичний посібник. Львів: Лабораторія 

тематичного картографування; МВЦ географічного факультету, 2012.  

8. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: підручник. Київ, 2005. 

9. Щукин И.С. Общая геоморфология. (в 3-х томах). М.: МГУ. 1960, 1964, 1974. 

10. Башенина Н. В. Формирование рельефа земной поверхности. М.: Высшая школа, 1967. 

11. Сучасна динаміка рельєфу України / За ред. В.П. Палієнко. Київ: Наукова думка, 2005.  

12. Евсеева Н.С., Окишев П.А. Экзогенные процессы рельефообразования и четвертичные 

отложения суши: Учебное пособие. Томск: Изд-во НТЛ, 2010. Ч.1. 

13. Поздняков А.В. Динамическое равновесие в рельефообразовании. М.: Наука, 1988.  

14. Шанцер  Б.В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований. 

М., 1966.  

15. The Dynamic Earth an introduction to physical geology / Brian J. Skinner., Stephen C. Porter, John 

Wiley& Sons, Inc., New York,1992. 

16. Charles C. Plummer, David McGeary Physical geology., Printed in the USA by Wm C.Brown 

Comminications, Inc., 1993. 

17. Encyklopedia of Geomorphology (Ed. R.W. Fairbridge) / New York.- Amsterdam – London, Reinhold 

Book Corporation, 1968. 

18. Geomorfologia dynamiczna /Praca zbiorowa pod red. C. Embletona i J. Thornesa, Warszawa.: PWN, 

1985. 

19. Klimaszewski M. Geomorfologia., Warszawa.: PWN, 1985. 

20. Migoń P. Geomorfologia., Warszawa: PWN, 2006. 

21. Mizerski W, Geologia dynamiczna dla geografów., Warszawa.:  PWN, 2000 

22. Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszyńska M., Smolińska E., Rutkowski J. Geomorfologia 

dynamiczna i stosowana . Warszawa, 2001. 

 

До окремих тем: 

Процеси вивітрювання 
1. Кукал З. Скорость геологических процессов. М.: Мир, 1987.  

2. Добровольский В. География и палеогеография кор выветривания СССР. М., 1969. 

3. Colman S., Dethier D. Rates of chemical weathering of rocksand minerals. Academic Press, New 

York, 1986. 

4. Оllier C. Weathering. John Willey, New York, 1986. 

5. Polanski A. Podstawy geochemii. Wyd. Geol., Warszawa, 1988. 

 

Гравітаційні процеси 
6. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология: Формирование склонов.  М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1971. 

7. Склоны, их развитие и методы изучения. М.: Мысль, 1971. 

8. Емельянова Е.П. Основные закономерности оползневых процессов. М., Недра, 1972. 



71 
 

9. Шеко А.И. Оползни/ Современные геологические процессы на Черноморском побережье 

СССР. М. Недра, 1979. 

10. Демчишин М.Г. Современная динамика склонов на территории Украины. К.: Наукова 

думка, 1992. 

11. Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов. М.: Наука, 1978. 

12. Жигарев Л.А. Причины и механизмы развития солифлюкции. М.1967. 

13. Билеуш А.И. Оползни и противооползневые мероприятия. К.: Наукова думка, 2009. 

14. Гравітаційні процеси http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/GEO/E-

books/Sivoronov_gen-geo/5-2_9.pdf 

15. Cruden D.M., Varnes D.J. Landslide types and processes. In: Turner A.K.; Shuster R.L. 

Landslides: Investigation and Mitigation: Transportation Research Board, US National 

Research Council. -Washington, D.C., 1996.  Spec. Rep. No. 247. P. 36–75. 

16. Guthrie R.H., Evans S.G. Work, persistence, and formative events: the geomorphic impact of 

landslides. 2007. Geomorphology 88: 266–275. DOI: 10.1016/j.geomorph.2006.11.010 

 

Флювіальні процеси 
17.  Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Погорільчук Н. Впорядкованість морфологічної будови 

земної поверхні Канівських дислокацій крізь призму рисунку ерозійної мережі. 

Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія. 2019. № 3 (54). 

18. Бортник С.Ю., Погорільчук Н. М., Палієнко Е.Т. Ковтонюк О.В. Яружна система 

Канівського регіону. Фізична географія та геоморфологія.  № 2 (59). К., 2010.   

19. Ковальчук І.П. Флювіальна геоморфологія. Текст лекцій. Львів.: вид-во ЛДУ, 1992. 

20. Лютцау С.В. Основы геоморфологии. М.: МГУ, 1978. 

21. Ободовський О.Г. Руслові процеси. Навчальний посібник.  К.: РВЦ «Київський 

університет», 1998.  

22. Чалов Р.С. Русловедение: теория, география, практика. Т.1: Руслове процессы: факторы, 

механизмы, формы проявления и условия формирования речных русел. М.: Изд-во ЛКИ, 

2008.  

23. Світличний О.О. Основи ерозієзнавства: підручник. Суми: ВТД Університетська книга, 

2007.  

24. Заславский М.Н. Эрозия почв. М., 1979. 

25. Маккавеев Н.Н. Сток и русловые процессы. М.: МГУ, 1971. 

26. Хортон Р.Е. Эрозионное развитие рек и водосборных бассейнов, 1948. 

27. Благодир С.Ф. Сезонна морфодинаміка яркових форм Львівського Розточчя // У зб.: 

Українська геоморфологія: стан і перспективи. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. Львів: Меркатор. 1997. С. 79–81. 

28. География овражной эрозии / Под ред. Е. Ф. Зориной. Москва: Изд-во МГУ, 2006.  

29. Курдюмов Л.Д. Закономерности эрозионно-аккумулятивного процесса. Ленинград, 1977. 

30. Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия, минимализация и стабилизация: пособие 

/ ред. Д.Д. Ноур. – Chisinau: Pontos, 2001.  

31. Чернов А.В. Геоморфология пойм равнинных рек. М.,1984.  

32. Захаров Н.Г. Защита почв от эрозии: учебно-метод. комплекс. Ульяновск: ГСХА, 2009.  

33. Перов В.Ф. Селеведение: учеб. Пособие. Москва: Изд-во МГУ, 2012.  

34. Будз М., Ковальчук І. Геолого-геоморфологічна класифікація сельових потоків. // Вісн. 

Львів. ун-ту. Серія геогр. 2008. Вип. 35. С. 28–33. 

35. Будз М.Д. Генетические типы селевых потоков // Земная поверхность, ярусный рельеф и 

скорость рельефообразования. Материалы Иркутского геоморфологического семинара, 

Чтений памяти Н.А. Флоренсова.  Иркутск: ИЗК СО РАН, 2007. С. 122–123. 

36. Флейшман С.М.,  Перов В.Ф. Сели. Москва: Изд-во МГУ, 1986.  

37. Шеко А.И. Закономерности формирования и прогноз селей. Москва: Недра, 1980.  

38. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел: монографія. 

Чернівці: Рута, 2005.  

http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/5-2_9.pdf
http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/GEO/E-books/Sivoronov_gen-geo/5-2_9.pdf


72 
 

39. Сидорчук А.Ю., Михинов А.Е. Морфология и динамика руслового рельефа. Москва, 1985. 

Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://www.fluvial-systems.net/books/book_1985.pdf 

40. Ламакин В. В. О динамической классификации речных отложений // Землеведение. Новая 

серия. Т. 3(43). Москва: Моск. общ. испыт. природы, 1950. С. 161–168. 

41. Барышников Н.Б., Попов И.В. Динамика русловых потоков и русловые процессы. 

Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988.  

42. Kirstie A. Fryirs, Gary J. Brierley Geomorphic analysis of river systems : an approach to reading 

the landscape. Australia, New Zealand: Wiley-Blackwell, 2013. 

www.wiley.com/go/fryirs/riversystems 

43. Jakob M., Hungr O. Debris-flow Hazards and Related Phenomena. Springer. Publ. In assoc. 

With Praxic Publishing. Chichecter, UK, 2005. 

44. Knighton D. Fluvial forms and processes. London, 1998. 

45. Knapp B.J., Geograficzne elementy hydrologii. PWN, Warszawa, 1986.  

46. Selby M. Hillslope Materials and Processes. Oxford University Press, Oxford, 1993. 

47. Charlton Ro. Fundamentals of fluvial geomorphology. Routledge, New York, 2008. 

48. Roberts. River Processes. An Introduction to Fluvial Dynamics. Arnold, London. 2003 

49. Kondolf M., Piegay H. Methods in Fluvial Chichester, 2002. 

 

 

Нівальні та гляціальні процеси 
50. Асеев А.А. Древнее материковое оледенение Европы. М.: Наука, 1974. 

51. Асеев А.А. Гляциальная геоморфология. М., 1976. 

52. Лаврушин Ю.А. Строение и формирование основных морен материковых оледенений. М.: 

Наука, 1982. 

53. Левков Э.А. Гляциотектоника. Минск, 1980. 

54. Флинт Р.Ф. Ледники и палеогеография плейстоцена. Москва: ИЛ, 1963. 

55. Jania A. Glacjologia. PWN, Warszawa.1997. 

56. Mojski J.E. Europa w plejstocenie. Państwowa Agencja Ekologiczna, Warszawa, 1993. 

57. Benn D.I., Evans D.J. Glaciers and Glaciation. London, 1998. 

58. Sugden D.E., John B.S. Glaciers and Landscape. A Approach. Edward Arnold, London, 1976. 

59. Sharp R.P. Living ice. Understanding glaciers and glaciation. Cambridge, New York, 1988. 

60. Hambrey M.J. Glacial environment. UBC Press, Vancouver, 1995. 

 

Кріогенні процеси 
61. Попов А.И., Розенбаум Г.Э., Тумель  Н.В. Криолитология. М., 1985. 

62. Попов А. И., Тушинский Г. К. Мерзлотоведение и гляциология. М., 1973 

63. Суходровский В.Л. Экзогенное рельефообразование в криолитозоне. М.: Мысль, 1979. 

64. Вахрушев Б.А., Клюкин А.А. Криогенные процессы крымских яйл // Геоморфология. 

2001. № 2. С. 48-54. 

65. Jahn  А. Zagadnienia strefy peryglacjalnej. PWN, Warszawa, 1970. 

66. French H. The Periglacial Longman, Harlow, 1996. 

 

Еолові процеси  

67. Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. М.:МГУ, 1971. 

68. Петров М.П. Пустыни Земного шара. Л., 1973. 

69. Федорович Б.А. Динамика и закономерности рельефообразования пустынь. М.: Наука, 

1983. 

70. Бабіченко В.М. та ін.  Пилова буря/ Клімат України. К., 2003.С. 229-233. 

71. Выхованец Г.В. Эоловый процесс на морском берегу. Одесса: Астропринт, 2003. 

72. Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук. Київ, 2013. 497 с. 

http://www.fluvial-systems.net/books/book_1985.pdf


73 
 

73. Федорович Б.А. Динамика и закономерности рельефообразования пустынь.–Москва, 

1983. 

74. Чичагов В.П. Аридная геоморфология: монография. Москва: Научный мир, 2010.  

75. Brown A.C., MeLachlan A. Ecology of Sandy Shores. Amsterdam: Elsevier Publ. Co., 1990.  

76. Brookfield M.E., Ahlbrandt T.S. Eolian Sediments and processes. New York, 1983. 

77. Сooke R., Warren A. Geomorphology in desert. Barkkeley, 1973. 

78. Goudie The Great ofthe World. Oxford University Press, Oxford, 2002. 

79. Livingstone I., Warren A. Aeolian An Introduction. Longman, London, 1996.  

 

Карстові процеси 
80. Гвоздецкий Н.А. Карст. Природа мира. М.: Мысль, 1981. 

81. Аксьон С.Д., Хільчевський В.К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних 

вод у басейні Дністра. К.: Ніка-центр, 2002. 

82. Горбунова К.А. Карстоведение. Вопросы типологии и морфологии карста: учеб. пособие 

по спецкурсу. Пермь, 1985.  

83. Дублянский В.Н. Карстовые пещеры. Москва: Знание, 1977.  

84. Дублянский В.Н., Андрейчук В.Н. Терминология спелеологии. Кунгур, 1991.  

85. Карст в карбонатных породах. Труды Моск. о-ва испытателей природы. Т. 47. Москва: 

Изд-во МГУ, 1971.  

86. Климчук А.Б., Амеличев Г.Н. Кадастр пещер Украины: методические материалы и 

перечень. Симферополь, 2008.  

87. Климчук А.Б., Андрейчук В.Н. О сущности карста. // Спелеология и карстология. № 5. 

2010. С. 22–47. Інтернет-ресурс. Точка доступу: http://institute.speleoukraine.net/sk-

issues/issue5 

88. Короткевич Г.В. Соляной карст. Ленинград: Недра, 1970. 

89. Максимович Г.А. Основы карстоведения. Т. 1. Пермь: Кн. Изд-во, 1963.  

90. Проскурняк М.М., Андрейчук В.М. Структура закарстованих ландшафтів: Теорія. 

Методика. Регіональні особливості. Чернівці: Рута, 1998.  

91. Терминология карста / Ред. Д.А. Тимофеев, В.Н. Дублянский, Т.З. Кикнадзе. Москва: 

Наука, 1991.  

92. Якуч Л. Морфогенез карстовых областей. Москва: Прогресс, 1979.  

93. Ford D., Williams P. Karst geomorphology and hydrology. London: Unwin hyman, 1989.  

94. Gams I. Kras. Ljubljana, 1974.  

95. Jennings J.N. Karst Geomorphology. Blackwell, Oxford, 1985. 

96. Ford D.C., Williams P.W. Karst Geomorphology and Hydrology. Unwin London, 1989. 

97. Gunn J.. Encyclopedia of Caves and Karst Science. Fitzroy New York – London, 2004 

98. Bosak Ford D.C., Paleokarst. A Systematic and Regional Review. Elsevier and Academia, 

Amsterdam – Praha. 1989. 

 

Прибережно-морські процеси 
99. Карпенко H.I. Рельєф морських берегів: навч. посібник. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009.  

100. Леонтьев О.К., Никифоров Л. Г., Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. 

М., 1975.  

101. Шуйский Ю.Д. Проблемы исследования баланса наносов береговой зоне морей. 

Ленинград: Гидрометиздат, 1986.  

102. Шуйский Ю.Д. Типи берегів Світового океану. Одеса: Астропринт, 2000.  

103. Каплин П.А. Леонтьев О.К., Лукьянова С.А., Никифорова Л.Г. Берега. Москва: 

Мысль, 1991.  

104. Зенкович В. П. Основы учения о развитии морских берегов.—М.: Изд-во АН СССР, 

1962. 

http://institute.speleoukraine.net/sk-issues/issue5
http://institute.speleoukraine.net/sk-issues/issue5


74 
 

105. Никифорова Л.Г. Соотношение поперечного и продольного перемежения наносов 

/Проблемы теоретической геоморфологии. М.: МГУ, 1999. 

106. Bird E. Coastal Geomorphology An Introduction. Chichester, 2000. 

107. Viles H., Spencer  T. Coastal Problems: Geomorphology, Ecology and Society at the 

Arnold, London, 1995. 

108. Sunamura T. Geomorphology of Rocky Coast. New York: John Wiley & Sons: Chichester, 

1992.  

109. Trenhaile A.S. The geomorphology of Rock Coasts.  Oxford: Clarendon Press, 1987.  

 

Сучасні ендогенні процеси 
110. Лазарєва І.І. Вулканологія: електронний навч. посібник. Київ, 2015. Електронний 

ресурс ННІ “Інститут геології”. Точка доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Vulkanology.pdf 

111. Апродов В.А. Вулканы. Москва: Мысль,1982.  

112. Гущенко И.И. Извержения вулканов мира. Москва: Наука, 1979.  

113. Святловский А.Е. Структурная вулканология: курс лекций. Москва: Недра, 1971. 

Інтернет-ресурс. Точка доступу:https://injzashita.com 

114. 23. Щукин И.С. Морфология вулканических областей. // Общая морфология суши. 

Т. 2. – Москва, 1938.  

115. Раст Х. Вулканы и вулканизм; пер. с нем. Е. Ф. Бурштейна. Москва: Мир, 1984. 

116. Ритман А. Вулканы и их деятельность. Москва: Мир, 1964.  

117. Francis R., Volcanoes. A Planetary Perspective. Clarendon Press, Oxford, 1993. 

118. Maślankiewicz K. Wulkany i człowiek. WSiP, Warszawa, 1976. 

119. Солоненко В.П. Землетрясения  и рельеф // Геоморфология. № 4. 1973. С. 3-13. 

120. Нow to study a volcano. Інтернет-ресурс. Точка доступу: 

http://www.smithsonianmag.com/sciencenature/how-to-study-a-volcano-36853465/ 

121. http://volcano.oregonstate.edu/what-tools-do-volcanologists-use-study-volcanoes 

122. https://volcanoes.usgs.gov/observatories/cvo/cvo_monitoring.html 

123. Monitoring Cascade Volcanoes. Інтернет-ресурс. Точка доступу: 

https://volcanoes.usgs.gov/observatories/cvo/cvo_monitoring.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Vulkanology.pdf


75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


