
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І ПРАВА 
 
 

Силабус дисципліни 
“Рельєф та геологічна будова України” 

 
1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра  біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр  
Галузь знань: Природничі науки 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма Науки про Землю 
Кількість кредитів –  
Загальна кількість годин – 150 
Рік підготовки, семестр – 2020, 7-й 
Компонент освітньої програми: (обов’язкова 
/варіативна) 
Цикл підготовки: (загальний/ професійний) 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Половка Сергій Григорович, 
Матвійчук Богдан Володимирович 

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp/m-sklad-odzp 

Контактна інформація +380972516312; bogdanmatviychuk@ukr.net 
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1383 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щовівторка з 
13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Короткий опис курсу та його актуальність 

Навчальна дисципліна Рельєф та геологічна будова України є складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 
галузі знань «Природничі науки» для спеціальності 103 «Науки про Землю». Дисципліна 
формує докладне й цілісне уявлення про вплив геологічного субстрату (надр Землі) на 
рельєф земної поверхні та готує студентів до проведення регіональних структурно-
геоморфологічних досліджень. 

Ознайомлення студентів з науковими засадами структурної геоморфології, 
особливостями будови та формування структурного рельєфу Землі; оволодіння методикою 
й методами регіональних структурно-геоморфологічних досліджень. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни: дати студентам необхідні знання про 

рельєф, відклади, що його складають, процеси, що його зумовлюють та історію розвитку 
рельєфу Землі.  

Основні завдання вивчення дисципліни: дати уяву про будову, генезис, розвиток та 
динаміку рельєфу земної поверхні; розкрити особливості формування рельєфу в залежності 
від рельєфотвірних агентів. 

Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 



розуміти та використовувати термінологію; розрізняти чинники і закономірності 
формування та розповсюдження різних форм рельєфу; розрізняти генетичні типи відкладів; 
розуміти історичні події у формуванні основних рис рельєфу Землі; володіти методикою 
складання геолого-геоморфологічного профілю; будувати геоморфологічну карту; 
відновлювати історію розвитку рельєфу досліджуваної території; розуміти значення 
геоморфологічних досліджень у вирішенні практичних завдань при пошукових роботах та 
видобутку корисних копалин, інженерно-будівельних роботах та у  сільському господарстві. 

 
Організація навчання 
4.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 24 4 
Практичні / лабораторні 28 10 
Самостійна робота 98 136 

4.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 
Теми лекцій та їх короткий зміст  

№  
з/п  Назва теми та її короткий зміст  

Кількість годин  

денна  
форма  

заочна  
форма  

Розділ 1. Загальні питання геоморфології. 
Змістовий модуль 1. Основні поняття геоморфології  

1. Геоморфологія як наука, її предмет, завдання. Зв’язки 
геоморфології з фізичною географією та геологією. 
Основні поняття геоморфології 
Геоморфологія - наука про рельєф у контексті 
рельєфоутворюючих процесів та чинників. Історія розвитку 
геоморфології як науки. Зв’язок та місце дисципліни у 
системі. Вивітрювання. Фізичне, хімічне та біогенне 
вивітрювання. Типи кір вивітрювання. 

2   

2. Агенти   рельєфоутворення. Генезис рельєфу. 
Поняття про літосферу та земну кору. Елементи та форми 
рельєфу. Класифікація форм рельєфу за розмірами. 
Закономірності планетарного рельєфу Землі. Ендогенні 
рельєфотвірні процеси. Екзогенні рельєфотвірні процеси. 
Генетична класифікація форм рельєфу. Чинники 
рельєфоутворення. Теорія тектоніки літосферних плит. 
Уплив рухів літосферних плит на формування рельєфу 
Землі. Явище ізостазії та її роль у перетвореннях рельєфу. 

2 1  



3. Четвертинний період. Генетичні типи відкладів. 
Морфологія. Денудаційний і акумулятивний рельєф. 
Елювіальний ряд: елювій, ґрунт; фітогенний ряд: 
торф'яники; колювіальний ряд: колювій; соліфлюкційний 
тип: делювій; аквальний ряд: алювій, пролювій, лімнічний 
тип; субтеральний ряд: печерні відклади, фонтанальні 
відклади; гляціальний ряд: гляціальні, флювіогляціальні, 
лімногляціалні; еоловий ряд: еолові відклади; субарерально-
морський ряд: дельтові відклади, естуарні, лагунні, 
припливно-відпливі, гляціально-морські; морський ряд: 
гідрогенні відклади, гравітаційні, айсбергові, біогенні, 
хемогенні, гідротермальні, підводно-елювіальні; 
вулканогенний ряд: екструзивні відклади, ефузивні, 
грязевулканічні, лахарові; техногенний ряд: техногенні 
відклади. Акумуляційні і денудаційні форми рельєфу. 

2  

Змістовий модуль 2. Форми рельєфу 
4. Класифікація форм рельєфу. Рельєф ендогенного та 

екзогенного походження. Антропогенний рельєф. 
Космогенний рельєф. Астроблеми, імпактити. 
Основні форми рельєфу. Класифікація форм рельєфу. 
Планетарні форми рельєфу. Мегаформи рельєфу. 
Макроформи рельєфу. Мезоформи рельєфу. Мікроформи 
рельєфу. Наноформи рельєфу. Рельєф ендогенного та 
екзогенного походження. Сейсмічні явища і рельєф. 
Антропогенний рельєф. Космогенний рельєф. 
Антропогенні форми рельєфу. 

2 1  

5. Рельєф гірських та рівнинних країн. Поширення гір та 
рівнин на поверхні Землі. Генетичні типи гір. Генетичні 
типи рівнин. 
Рельєф України. Гора, гірська споруда. Поширення гір та 
рівнин. Гірська країна. Генетика гір. Поширення гір. 
Рівнини. Генетична класифікація рівнин. Морфологічна 
класифікація рівнин. Поширення рівнин на планеті. 

2  

6. Роль тектонічних рухів у рельєфоутворенні. Магматизм і 
рельєфоутворення  
Процеси, що впливають на формування твердої оболонки 
Землі. Рельєф ендогенного походження. Тектоніка 
літосферних плит. Будова земної кори та планетарні форми 
рельєфу. Тектонічні рухи і рельєф Неотектонічні рухи. 
Зв’язок рельєфу із структурами земної кори. Магматизм, 
інтрузивний магматизм і вулканізм. Типи вулканів. 
Землетруси. Будова земної кори і планетарні форми 
рельєфу. Рельєф материків. Рівнини і гори платформ суші. 
Особливості рельєфу давніх і молодих платформ суші. 
Рельєф рухомих поясів материків. 

2 1 

 
Розділ 2. Екзогенні процеси і їх роль у формуванні рельєфу. 

Змістовий модуль 3. Рельєф ендогенного походження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


7. Флювіальні процеси та сформований ними рельєф.  
Головні напрямки формування флювіального рельєфу. 
Площинний змив. Діяльність тимчасових водотоків. 
Діяльність постійних водотоків. Основні елементи річкових 
долин. Найважливіша ознака русел рівнинних та 
передгірних річок. Заплава, типи заплав. Тераси, основні 
морфологічні елементи терас. Типи річкових долин. Типи  
флювіального рельєфу. 

2 1  

8. Еолові форми рельєфу. Вивітрювання. Роль 
вивітрювання у формуванні рельєфу.  
Вивітрювання. Утворення кори вивітрювання та ґрунту. 
Фізичне, хімічне та органогенне вивітрювання. Типи кір 
вивітрювання. Матеріальний субстрат ґрунтоутворення. 
Дефляція та коразія. Форми нано-, мікро- і мезорельєфу.  

2  

9. Схили, схилові процеси та рельєф схилів. 
Область живлення льодовика. Екзараційний рельєф. Форми 
льодовикової екзарації. Екзараційна діяльність льодовиків. 
Акумулятивна діяльність льодовиків. Флювіогляціальні 
відклади. Четвертинне (плейстоценове) зледеніння. Етапи  
плейстоценового зледеніння. Зона переважної льодовикової 
денудації. Зона переважаючої льодовикової акумуляції. 
Перигляціальна зона. 

2  

10. Карст. Особливості поверхневого та підземного карсту. 
Суфозія.  
Фактори карстоутворення. Зона аерації. Зона періодичного 
повного насичення. Зона постійного повного насичення. 
Непокритий карст. Покритий карст. Термокарстовий 
рельєф. Суфозійні форми рельєфу. Методи вивчення 
підземних порожнин. Види суфозії. 

2  

11. Берегові процеси і основні форми узбережжя. 
Основні типи берегів. Абразія та її види. Абразивна тераса. 
Підводна акумулятивна тераса. Форми морської акумуляції. 
Інгресійні типи берегів. Акумулятивні форми узбережжя. 
Елементарні (прості) акумулятивні форми. Складні 
акумулятивні форми. Полігенетичні акумулятивні форми. 

2  

12. Еколого-геологічна ситуація на Україні. 
Регіональна оцінка техногенного навантаження. Коефіцієнт 
антропогенної перетвореності. Погіршення якісного та 
кількісного стану підземних вод. Головні фактори 
формування регіональних гідрогеологічних умов. 
Техногенні відклади. 

2  

 Разом  24  4 
 
 
 
 
 



 
Теми практичних занять  

№  
з/п  Назва теми та її короткий зміст  

Кількість годин  

денна  
форма  

заочна  
форма  

 Розділ 1. Загальні питання геоморфології. 
 Змістовий модуль 1. Основні поняття геоморфології 

1. Ознайомитись із значенням та методами морфометричного 
аналізу рельєфу. 

2  

2. Ознайомитись з методикою визначення вертикального 
розчленування рельєфу. 

1 2 

3. Визначити ступінь вертикального розчленування рельєфу 
певної території. 

1  

4. Побудова карти вертикального розчленування рельєфу 2 2 

Змістовий модуль 2. Форми рельєфу 
1. Ознайомлення з методикою побудови гіпсометричного 

профілю 
1  1 

2. Ознайомлення з методикою аналізу гіпсометричного профілю 1 1 

3. Побудова гіпсометричного профілю певної території за 
топографічною картою. визначити особливості його 
характеристик 

2  

Розділ 2. Ендогенні та екзогенні процеси і їх роль у формуванні рельєфу. 
Змістовий модуль 3. Рельєф ендогенного походження 

1. Ознайомлення з методикою побудови геолого- 
геоморфологічного профілю за топографічною картою 

4 1 

2. Аналіз особливостей розвитку рельєфу за даними геолого- 
геоморфологічного профілю 

2 1 

3. Побудова геолого-геоморфологічного профілю певної 
території за топографічною картою та матеріалами буріння 

2  

4. Оформлення геолого-геоморфологічного профілю та умовні 
позначення до нього. Історія розвитку рельєфу за матеріалами 
геолого-геоморфологічного профілю 

2   

Змістовий модуль 4. Рельєф екзогенного походження 
1. Ознайомлення з методикою побудови геоморфологічної 

карти. 
2 1 

2. Побудова геоморфологічної карти певної території на основі 
топографічної карти та матеріалів геолого-геоморфологічного 
профілю  

4 1 

3. Оформлення геоморфологічної карти та умовних позначень 
до неї 

2   

 Разом  28 10 
 
 



 
Самостійна робота  

№ з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

денна заочна 
1 Вивчити стратиграфічну схему четвертинної системи України 12 15 
2 Дослідити основні риси гірського та рівнинного рельєфу 12 15 
3 Розрізняти магматизм, інтрузивний магматизм і вулканізм 10 15 
4 Знати про зв’язок тектонічних рухів і рельєф 13 15 
5 Дослідити зв’язок рельєфу із структурами земної кори 16 25 
6 Знати рельєф озер, боліт 11 15 
7 Вивчити рельєф узбережжя, дна океанів та морів 12 16 
8 Вивчити антропогенний рельєф та антропогенні відклади 12 20 

 Разом 98 136 
 

 
 

4.4. Система оцінювання та вимоги 

5. Вид заняття  

 

Модуль 1  

 

 

Лекції  0,5  6  3,0  
Практичні заняття  1,5  20  30,0  
Лабораторні роботи  2,5  4  10,0  
Самостійна робота  2,5  2  5,0  
Модульна контрольна робота 12,0  1  12,0  
Індивідуальні завдання  -  -  -  

Разом:  -  60  
 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 
 

5. Результати навчання 
Основні результати навчання, наступні: 
– аналіз морфології рельєфу; 
– визначення його генезису і віку; 
– відтворення етапів розвитку, встановлення інтенсивності змін під впливом ендо- 

й екзогенних чинників; 
– аналіз фізико-географічних умов, які існували у минулому на поверхні Землі; 
– оцінювання придатності рельєфу для господарського використання; 
– обґрунтування заходів щодо регулювання несприятливих процесів та їх 



оптимізації. 
 
 

6. Пререквізити 
Знання:   

– елементи, форми і типи рельєфу, класифікації рельєфу; 
– загальні закономірності будови рельєфу Землі та історію його розвитку; 
– чинники і процеси геоморфогенезу, їх класифікації та роль у рельєфоутворенні; 
– методи геоморфологічних і палеогеографічних досліджень; 

Вміння:  
– засвоювати знання з дисципліни у розробці заходів з охорони та раціонального 

використання рослинного світу;  
– „читати” рельєф за картами (геоморфологічними, топографічними, фізичними); 
– проводити морфографічний і морфометричний аналізи рельєфу у камеральних 

умовах (на основі картографічних матеріалів, фотографій, аеро-та космознімків 
тощо); 

– давати загальну орографічну характеристику території; 
– будувати й аналізувати геолого-геоморфологічні профілі, стратиграфічні розрізи, 

геоморфологічні та палеогеографічні карти. 
 

7. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 
призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів та 
заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального графіку 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканатом). 

 
  



9.Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Практичні заняття і лабораторні роботи 
проводяться у лабораторії природничих наук.  

 
10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Базова  

1. Галицкий В. И. Основы палеогеоморфологии / В. И. Галицкий. – Київ : Наук. 
думка, 1980. – 224 с. 

2. Генезис рельефа / Г. Ф. Уфимцев, Д. А. Тимофеев, Ю. Г. Симонов и др. – 
Новосибирск : Наука. Сиб. предприятие РАН, 1998. – 176 с. 

3. Геоморфология Украинской ССР: учеб. пособие / И. М. Рослый, Ю. А. Кошик, Э. 
Т. Палиенко и др.; под общ. ред. И. М. Рослого. – Київ : Выща шк., 1990. – 287 с. 

4. Динамическая геоморфология / Под ред. Г. С. Ананьева, Ю. Г. Симонова, А. И. 
Спиридонова. – Мосва : Изд-во Моск. Ун-та, 1992. – 448 с. 

5. Кашменская О. В. Теория систем и геоморфология / О. В. Кашменская. – 
Новосибирск : Наука, 1980. – 120 с. 

6. Колтун О. В. Вступ до геоморфології : навч. посіб. / О. В. Колтун. – Львів : Вид. 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 80 с. 

7. Котляков В. М. География: понятия и термины: пятиязычный 
академический словарь : русский – английский – французкий – испанский 
немецкий / В. М. Котляков, А. И. Комарова ; Рос. академия наук. – Москва: Наука, 
2007. – 859 с. 

8. Кравчук Я. С. Інженерно-геоморфологічне картографування : навч. посіб. / Я. С. 
Кравчук. – Львів : Світ, 1991. – 144 с. 

9. Лихачева Э. А. Экологическая геоморфология: Словарь-справочник / Э. А. 
Лихачева, Д. А. Тимофеев. – Москва : Медиа-ПРЕСС, 2004. – 240 с. 

10. Лютцау С. В. Геоморфология с основами геологии: Метод. указания для 
студентов-заочников геогр. фак. гос. ун-тов / С. В. Лютцау, С. И. Болысов; под 
ред. Г. И. Рычагова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. 64 с. 

11. Макарова Н. В. Геоморфология : учеб. пособ. / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; 
отв. ред. В. И. Макаров, Н. В. Короновский. – Москва, 2007. – 414 с. 

12. Маринич А. М. Геоморфология Южного Полесья / А. М. Маринич. – Київ: Изд-во 
Киев. ун-та, 1963. – 252 с. 

13. Національний атлас України. – К.: ДНВП „Картографія”, 2007. – 440 с. 
14. Опасные экзогенные процессы / Под ред. акад. В. Н. Осипова. – Москва : Геос, 

1999. – 290 с. 
15. Павловська Т. С. Геоморфологія : терміни й поняття (коментар) [Текст] : навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. С. Павловська ; за ред. проф. І. П. Ковальчука. 
– Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 284 с. 

16. Палиенко В. П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины / В. П. 
Палиенко ; отв. ред. А. М. Маринич ; АН Украины. Ин-т географии. – Киев : Наук. 
думка, 1992. – 116 с. 

17. Палиенко Э. Т. Поисковая и инженерная геоморфология : учеб. для студ. уни-тов, 
обучающихся по спец. „География” / Э. Т. Палиенко. – Киев : Выща шк., 1978. – 
200 с. 

18. Полунин Г. В. Динамика и прогноз экзогенных процессов (физические аспекты 
экзогенных процессов) / Г. В. Полунин. – Москва : Наука, 1989. – 232 с. 



19. Проблемы классифицирования склоновых процессов /Отв. ред. М. В. Чуринов, Е. 
А. Толстых. – Москва : Наука, 1985. – 205 с. 

20. Проблемы структурно-климатического подхода к познанию рельефа (основные 
направления в развитии геоморфологической теории). – Новосибирск: Наука, 
1982. – 136 с. 

21. Рельеф Земли (морфоскульптура и морфоструктура) / Отв. ред. акад. Н. П. 
Герасимов, д. г. н. Ю. А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1967. – 332 с. 

22. Савчук Р. І. Загальне землезнавство. Навч. посібн. / Р. І. Савчук. – Рівне: Ліста, 
1998. – 260 с. 

23. Сіренко І. М. Динамічна геоморфологія : навч. посібн. / І. М. Сіренко. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 263 с. 

24. Стецюк В. В. Основи геоморфології : навч. посібн. / В. В. Стецюк, І. П. Ковальчук; 
за ред. О. М. Маринича. – Київ : Вища шк., 2005. – 495 с. 

25. Стецюк В. В. Теорія і практика еколого-геоморфологічних досліджень у 
морфокліматичних зонах / В. В. Стецюк. – Київ : Вересень, 1998. – 289 с. 

26. Стецюк В. Екологічна геоморфологія України (теорія і практика регіональної 
екологічної геоморфології) / В. Стецюк, Т. Ткаченко. – Київ : Стафед-2, 2004. –  
224 с. 

27. Сучасна динаміка рельєфу України / за ред. д-ра географ. наук, проф. В. П. 
Палієнко. – Київ : Наук. думка, 2005. – 266 с. 

 
Допоміжна  

1. Веклич М.Ф. Основи палеоландшафтоведения. - Киев: Наук, думка, 1990. – 342 с. 
2. Тимофеев Д. А. Краткий курс лекций „Общая геоморфология с основами 

геологии” / Д. А. Тимофеев. – Москва : Изд-во Рос. открытого ун-та, 1993. 
3. 76 с. 
4. Тимофеев Д. А. Терминология общей геоморфологии / Д. А. Тимофеев, Г. Ф. 

Уфимцев, Ф. С. Онухов. – Москва : Наука, 1977. – 199 с. 
5. Тимофеев Д. А. Терминология флювиальной геоморфологии / Д. А. Тимофеев.– 

Москва : Наука, 1981. – 267 с. 
6. Чернов А. В. Историческое землеведение (палеогеография): Учеб. пособ. для студ. 

географ. ф-тов пед. вузов / А. В. Чернов; отв. ред. И. С. Воскресенский. – Москва 
: МГПУ, 2004. – 154 с. 

7. Щукин И. С. Общая геоморфология: В 3-х т. / Щукин И. С. – Москва : Изд-о Моск. 
Ун-та, 1960, 1964, 1974. – Т. 1., 1960. – 615 с. – Т. 2, 1964. – 564 с. – Т. 3, 1974. – 
382 с. 

 Інформаційні ресурси  
  

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. 
Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України  ім. В.І. 
Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 
525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача).  

2. http://adventure.hut.ru/general/index.htm 
3. http://geografia.ru/ 
4. http://geografica.net.ua/ 
5. http://geography.about.com/ 
6. http://nature.worldstreasure.com/ 
7. http://www.kspu.edu 
8. http://www.bsu.by 
9. http://www.twirpx.com  

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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