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ДИСЦИПЛІНА  
«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ У ГАЛУЗІ ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА 
ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ (НАУКОВІ ЛЕКЦІЇ І СЕМІНАРИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ)» 
 
Анотація: Зміст дисципліни розкриває суть найголовніших теоретичних положень, які 
становили основу формування геоморфології та палеогеографії в минулому, 
простежує еволюційні зміни теоретико-методологічних підходів до вивчення рельєфу 
земної поверхні, обґрунтовує логіку і значення геоморфологічних парадигм, які 
обумовлювали розвиток упродовж її становлення та в даний час. Надається основа 
для оцінювання найголовніших теоретичних здобутків аспірантів у контексті 
інтерпретації отриманих власних результатів дисертаційних досліджень в руслі 
сучасних концепцій геоморфології та палеогеографії. У процесі семінарських занять 
розкривається загальна ерудиція аспірантів у царині методологічних засад 
геоморфології та палеогеографії, оцінюється власне бачення отриманих результатів 
для розвитку певних теоретичних та прикладних напрямків науки. 
Навчальна дисципліна «Теоретико-методологічні студії у галузі геоморфології та 
палеогеографії» є однією з складових комплексної підготовки спеціалізації 
«Геоморфологія та палеогеографія» освітньо-наукової програми «Географія». 
Мета навчальної дисципліни: ознайомити аспірантів з можливостями застосування 
теорії і методології геоморфології та палеогеографії для вирішення комплексних 
теоретичних проблем та визначенні цілей і проведенні геоморфологічних та 
палеогеографічних досліджень, а також для теоретико-методологічного 
обґрунтування очікуваних та отриманих результатів власних досліджень. Підвищити 
теоретичний рівень фахової ерудиції, в частині пошуку кореляцій досліджень, 
проведених аспірантами, з основними теоретичними та прикладними напрямками 
геоморфології та палеогеографії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань.  
Попередні вимоги.  

1) успішне опанування таких загальноосвітніх дисциплін як «Геологія загальна та 
історична», «Загальна геоморфологія», «Палеогеографія», та спецкурсів 
«Розшукова, екологічна та інженерна геоморфологія», «Структурна 
геоморфологія з основами неотектоніки», «Четвертинні відклади України та 
основи четвертинної геології», «Методи геоморфологічних досліджень», 
«Геоморфологічне картографуванні та зйомка четвертинних відкладів»; 

2) володіння конкретними методами і прийомами аналізу сучасного та давнього 
рельєфу земної поверхні, вміння здійснювати спеціальне картографування 
досліджуваних природних явищ, які стосуються рельєфу земної поверхні, давніх 
та сучасних геоморфологічних процесів, а також природних явищ, які є 
чинниками змін рельєфу та давньої природи в цілому; 

3) володіння навичками дистанційних досліджень природного середовища Землі, 
вміння використовувати сучасні космічні зображення, розпізнвати індикаційні 
ознаки наявності та динаміки природних процесів, здійснювати аналіз 
картографічних матеріалів різного змісту. 
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Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 годин 

аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – 

консультація), 96 годин самостійної роботи. 

Викладач: Стецюк Володимир Васильович, д.геогр.н., професор, професор кафедри 

землезнавства та геоморфології географічного факультету.  

Інформація про викладача: https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-

zemleznavstva-ta-geomorfologiyi/vykladachi-kafedry-zemleznavstva-ta-

geomorfologiyi/steczyuk-volodymyr-vasylovych/ 


