Анотація дисципліни
1.Геоморфологія і геологія України.
2.Жемеров Олександр Олегович, професор.
3.Спеціальний курс.
4.Четвертий курс, 8 семестр.
5.Три кредити (90 години), 3 академічні години на тиждень (2 години лекцій,
1 година практичних занять), решта – самостійна робота.
6.«Геоморфологія і геологія України» є спеціальним курсом у навчальному
плані підготовки студентів-географів. Він спирається на вже набуті студентами
знання основ геології, геоморфології, кліматології, гідрології, екології, фізичної
географії України, а також на результати професійно орієнтованої географічної
практики, проведеної на теренах України (2-й курс).
7. Курс має за мету інтегрувати вищезазначені знання при вивченні геоморфологічної будови і геологічних особливостей України.
Головними завданнями спецкурсу «Геоморфологія і геологія України» є
викладення теоретичних основ про основні тектонічні структури (морфоструктури) та форми поверхневого рельєфу (морфоскульптура) України, про їх походження і сучасні геоморфологічні процеси, про геоморфологічне районування
території країни та його практичне значення.
Змістом курсу передбачено вивчення трьох розділів, серед яких особливе
місце належить питанням про чинники рельєфоутворення, особливості кожного
з геоморфологічних районів України, про прикладні аспекти геоморфології.
8.Провідними формами і методами аудиторних занять є: лекції, семінари,
самостійна робота з літературними і картографічними джерелами, лабораторні
роботи з геоморфологічного картографування, використання комп’ютерної бази
даних та пошук інформації в Інтернеті. Важливою формою є виступ студентів із
повідомленнями (фрагментами лецій).
9. Використовується рейтингова система оцінювання знань і вмінь студентів
– поточний письмовий контроль, тестування.
10.Програма, підручники, комп’ютерна база даних з геоморфології, пакети
практичних і контрольних тестових завдань.
11.Українська мова.
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