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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Геоморфологія 

Рівень вищої освіти  Першого бакалаврського 

Викладач (-і) к.г.-м.н., доцент Савʼюк Мирослав 

Іванович. 

Контактний телефон викладача  

E-mailвикладача myroslav.saviuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Обов’язкова 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ECTS, 180 год., з них: 24 год. 

лекційних і 36 год. практичних занять, 

120 год. самостійна робота, вид 

контролю - екзамен 

Посилання на сайт дистанційного навчання http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації 2 год. 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Геоморфологія» є обов’язковою навчальною дисципліною для студентів 

спеціальності 106 Географія. При вивченні цієї дисципліни студенти зможуть вивчити форми 

рельєфу земної поверхні, аналізувати його генезис, утворення і динаміку. 

3. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Геоморфологія»  є формування у студентів знань 

про рельєф земної поверхні, впливу ендо- та екзогенних чинників на його формування, 

генезис, час утворення, його динаміку, а також зростаючого впливу діяльності людини. 

Цілі:  

 – 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. 

 

4. Компетентності 

- здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та науково-технічних проектів; 

- здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і 

складу природи і суспільства; 

- здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних 

просторово-часових масштабах; 



- здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від 

спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання; 

- знання і використання специфічних для географічних наук теорій, парадигм, концепцій та 

принципів відповідно до спеціалізації; 

- здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.  

- здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній 

оболонці, їх властивості та притаманні ним процеси;  

- здатність описати широке коло географічних об’єктів та явищ, починаючи від  

глобальних та закінчуючи процесами, що відбуваються на мікрорівні (фацій, елементарних  

суспільно-географічних систем); 

- здатність до організації пошуку способів виконання практичних завдань за зразком або 

алгоритмом. 

5. Результати навчання 

- знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії географії, а 

також світоглядних  наук; 

 

-аналізувати географічний потенціал території; 

- збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних наук; 

- застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних 

технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку 

геосфер; 

- навички роботи із сучасною приладною базою та загальні й спеціалізовані методи роботи з 

географічними об'єктами, явищами та процесами в польових і лабораторних умовах, 

здійснювати аналіз й оцінку стану природних та природно-антропогенних геосистем для 

розвитку туризму.  

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу - 6 кредитів ECTS, 180 год.  

Вид заняття Загальнакількість годин 

лекції 24 

семінарськізаняття / практичні / лабораторні 36 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рікнавчання) 

Нормативни

й / 

вибірковий 

2 01 Освіта 1 курс ОР бакалавр Обов’язкови

й 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літера

тура 

Завдання, год Вага 

оцін

ки 

Термінвик

онання 

Лекційні заняття 

Тема 1.Основні 

методологічні 

положення 

геоморфології та 

етапи її становлення. 

Лекція 1 1-5, 

10,13,

15 

 

Ознайомитись з 

об’єктом, предметом, 

завданнями і методами 

геоморфології. Зв’язки 

геоморфології з іншими 

природничими 

науками, її місце у 

 Згідно 

розкладу 



Об’єкт, предмет, 

завдання і методи 

геоморфології. 

Структура 

геоморфології як 

науки. Короткий нарис 

історії розвитку 

геоморфології. 

 

 

системі геолого-

географічних наук. 

Наукові й прикладні 

напрями сучасної 

геоморфології. Історія 

розвитку науки. Роль 

вітчизняних і 

зарубіжних дослідників 

у становленні та 

розвитку 

геоморфології. Сучасна 

геоморфологічна 

школа. 

 

  Тема 2 . Загальні 

закономірності 

будови рельєфу Землі.  

Процеси 

рельєфоутворення. 

Фактори 

рельєфоутворення. 

Класифікація рельєфу. 

 

 

 

 

 

Лекція 2 1-5, 

10,13,

15 

 

Ознайомитись із 

сучасним уявленням 

про літосферу, її 

формування, основні 

риси поверхні, 

класифікацією форм 

рельєфу, 

гіпсометричною 

кривою, генезисом і 

віком рельєфу, 

використовуючи 

презентацію та 

додаткові матеріали; 2 

год. 

 Згідно 

розкладу 

Тема 3. Ендогенні 

чинники формування 

рельєфу.Рельєфоутвор

ююча роль тектонічних 

рухів. 

Магматизм і 

рельєфоутворення. 

Рельєфоутворююча 

роль землетрусів. 

 

 

 

Лекція 3 1-5, 

10,13,

15 

 

Ознайомитись з 

ендогенними 

процесами, що 

відбуваються в 

надрах Землі і їх 

проявом у 

формуванні 

рельєфу, 

причинами 

тектонічних рухів, 

порушень, 

використовуючи 

презентацію та 

 Згідно 

розкладу 



інші додаткові 

матеріали; 2 год. 

Тема 4. Роль 

тектонічних рухів у 

рельєфоутворенні. 

Класифікація 

тектонічних рухів. 

Рельєфоутворювальна 

роль давніх 

коливальних 

локальних 

неотектонічних і 

сучасних рухів земної 

кори. Землетруси та їх 

вплив на формування 

та зміни рельєфу. 

 

Лекція 4 1-5, 

10,13,

15 

 

  Згідно 

розкладу 

Тема 5. Роль 

магматизму на 

генезис і зміни 

нерівностей земної 

поверхні. Магматизм, 

його різновиди. 

Морфологічні 

відмінності вулканів. 

Роль вулканічних 

процесів у формуванні 

рельєфу. 

 

Лекція 5 1-5, 

10,13,

15 

 

  Згідно 

розкладу 

Тема 6. 

Вивітрювання і 

формування рельєфу. 

Механічне 

вивітрювання. Хімічне 

вивітрювання. 

Морфоскульптура, 

створена процесами 

вивітрювання. Корисні 

копалини кори 

вивітрювання. 

 

 

 

Лекція 6 2,3,4,

5, 9, 

10, 

14,15 

 

Ознайомитись з 

основними 

екзогенними 

процесами, що 

відбуваються на 

планеті, гіпергенезом, 

формами рельєфу при 

вивітрюванні, 

використовуючи 

презентацію та 

додатковий матеріал; 2 

год. 

 Згідно 

розкладу 



Тема 7. Флювіальні 

процеси і створені 

ними форми рельєфу. 

Робота тимчасових і 

постійних водних 

потоків та їх 

морфоскульптура. 

Робота постійних 

водних потоків та їх 

морфоскульптура. 

Будова річкової долини 

та її рельєф. Річкові 

тераси. Їх утворення, 

морфологічні й 

генетичні типи. Типи 

флювіального рельєфу. 

Практичне значення 

вивчення 

флювіального рельєфу. 

 

 

 

 

Лекція 7 2,3,4,

5, 8, 

10, 

14,15 

 

Ознайомитись з 

роботою поверхневих 

текучих вод, що 

створюють 

флювіальний  рельєф. 

Вони утворюють 

морфо скульптурні 

форми рельєфу, 

зокрема улоговини, 

ерозійні борозни, 

водориї, яри, балки, 

конуси виносу, 

тектонічними і 

генетичними типами 

річкових долин, їх 

складовими 

елементами, 

використовуючи 

презентацію та 

додатковий матеріал; 2 

год. 

 Згідно 

розкладу 

Тема 8. Гляціальні 

форми рельєфу. 

Умови виникнення і 

розвиток льодовиків,їх 

типи. Діяльність 

гляціальних процесів 

та їх геоморфологічні 

наслідки. Практичне 

значення вивчення 

льодовикових процесів 

і їх форм рельєфу. 

 

Лекція 8 2,3,4,

5, 8, 

10, 

14,15 

 

Ознайомитись з 

процесами утворення 

льодовиків, їхніми 

типами та 

різноманіттям, 

процесами екзарації та 

денудації, формами 

рельєфу утвореного 

льодовиком, 

використовуючи 

презентацію; 2 год. 

 Згідно 

розкладу 

Тема 9. Еолові форми 

рельєфу та їх 

морфоструктура. 

Природні умови 

розвитку еолових 

процесів на Землі. 

Механізми 

вивітрювання та 

еолових процесів. 

Лекція 9 2,3,4,

5,10, 

14,15 

 

Ознайомитись з 

геоморфологічними 

процесами  і формами 

рельєфу, що пов’язані з 

еоловою діяльністю, а 

саме з дефляційною, 

корозійною, 

акумулятивною і ари 

дно-денудаційною 

 Згідно 

розкладу 



Географічне 

поширення еолових 

процесів і 

морфоскульптури на 

Землі. 

 

 

 

діяльністю вітру, 

використовуючи 

презентацію; 2 год. 

Тема 10. Карст і 

карстова 

морфоскульптура. 

Умови виникнення, 

типи карсту. Механізм 

і морфоскульптура 

карстового процесу. 

Практичне значення 

вивчення карстових 

процесів і форм 

рельєфу. 

 

Лекція 10 2,3,4,

5, 8, 

10, 

14,15 

 

Ознайомитись з такими 

поняттями як карст і 

суфозія, умовами їх 

утворення, формами 

поверхневого і 

підземного карсту, 

формами рельєфу, 

використовуючи 

презентацію та 

додаткові матеріали; 2 

год 

 Згідно 

розкладу 

Тема 11. Схилові  і 

берегові процеси і 

форми їх рельєфу 

Механізм схилових 

процесів і 

морфоскульптура 

схилів.    Умови 

розвитку абразійних та 

акумулятивних 

процесів на 

узбережжях морів і 

великих озер. 

Механізм абразії та 

утворення 

морфоскульптур. Типи 

морських берегів.     

Лекція 11 2,3, 4, 

10,12,

15 

Ознайомитись з 

гравітаційними 

схиловими процесами, 

класифікацією схилів, 

роботою хвиль і 

хвильових течій, 

перенесення наносів і 

утворення 

акумулятивних та 

абразійних форм 

рельєфу, типами 

берегів, їх 

класифікацією, 

використовуючи 

презентацію; 2 год. 

 Згідно 

розкладу 

Тема 12. 

Антропогенний 

рельєф Вплив 

господарської 

діяльності людини на 

рельєф. Зміни рельєфу, 

Лекція 12 2,3,8,

13,15 

Ознайомитись з 

рельєфом, що створила 

людина внаслідок 

господарської 

діяльності, його 

видами, класифікацією, 

 Згідно 

розкладу 



зумовлені діяльністю 

людини та їх 

морфологічний прояв. 

 

 

 

використовуючи 

презентацію; 2 год. 

Практичні заняття 

Геотектури, 

морфоструктури, 

морфоскульптури. 

 

Заняття  

1 

1, 2, 

3,4, 5, 

6,7, 9, 

13,15 

Визначення рельєфу за 

розмірами. Генетична 

класифікація рельєфу. 

Зображення рельєфу на 

геоморфологічних 

картах. Виконання 

завдань згідно теми. 

Вивчити географічну 

номенклатуру Європи 

(гори). 2 год. 

3 Згідно 

розкладу 

Планетарний рельєф 

Землі. 

Заняття 2 1, 2, 

3,4, 5, 

6,7, 9, 

13,15 

Вивчити структури 

планетарного масштабу 

земної кори, типи 

земної кори. 

Проаналізувати мега - 

рельєф материків, 

геосинклінальних 

областей,  

гіпсометричну криву. 

Вивчити географічну 

номенклатуру Європи 

(височини, плоскогір’я, 

плато, рівнини, 

низовини), 2 год. 

3 Згідно 

розкладу 

Типи гір і рівнин 

суходолу. 

Заняття 3  2, 

3,4, 5, 

6,7, 9, 

13,15 

Методом 

територіального 

аналізу сформувати 

уявлення про 

неоднорідність 

геоморфологічної 

будови суходолу 

материків і островів, 

гори, їх генезис, 

класифікація гір за 

висотою, риси 

висотних типів гір, 

морфотектонічна 

класифікація гір, типи 

3 Згідно 

розкладу 



гір за віком,вивчити 

географічну Азії 

номенклатуру (гори); 2 

год. 

 

Флювіальний рельєф Заняття 4-5 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Сформувати уявлення 

про процеси і умови 

формування 

флювіального рельєфу, 

який створений 

тимчасовими 

водотоками: борозни, 

рівчаки, яри, балки, їх 

геоморфологічна 

будова, вивчити 

географічну 

номенклатуру Азії 

(плоскогір’я, нагірʼя, 

плато, рівнини, 

низовини, пустелі); 4 

год. 

3 Згідно 

розкладу 

Процес формування 

річкової долини. 

Заняття 6 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Сформувати уявлення 

про процес формування 

річкової долини, її 

складові 

елементи:русло, 

заплаву, тераси, схили, 

навчитись визначати їх 

елементи, типи, 

описати історію 

розвитку річкової 

долини, вивчити 

географічну 

номенклатуру 

Північної Америки 

(гори, рівнини); 2 год. 

4 Згідно 

розкладу 

Карстовий рельєф Заняття 7 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

сформувати навички 

аналізувати умови та 

процеси виникнення 

карстового рельєфу, 

його розвиток, вивчити 

основні класифікації 

карсту, вивчити 

географічну 

номенклатуру 

3 Згідно 

розкладу 



Південної Америки 

(гори, рівнини); 2 год. 

 

Гляціальний 

(льодовиковий) 

рельєф. 

Заняття 8 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути та 

вивчити умови та 

процеси 

утвореннягляціального

рельєфу, роботу 

льодовика (екзарацію), 

яка формує такі форми 

рельєфу як кари, 

карлінги, баранячі 

лоби, курчаві скелі, 

троги, акумулятивні 

форми рельєфу: 

морени, ози, ками, 

зандри, друмліни, 

вивчити географічну 

номенклатуру Африки 

(гори, нагір’я, рівнини, 

пустині); 2 год. 

 

3 Згідно 

розкладу 

Кріогенний рельєф. Заняття 9 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути та вивчити 

екзогенні процеси, 

пов’язані з 

промерзанням і 

відтаюванням ґрунту та 

гірських порід, що 

містять воду, поширені 

в областях вічної 

мерзлотою. З ними 

пов’язані такі форми 

рельєфу : термокарст, 

камʼяні кільця, куруми, 

гідролаколіти, нагірні 

тераси та ін..; вивчити 

географічну 

номенклатуру 

Австралії (гори, 

плоскогір’я, плато, 

рівнини);  2 год. 

3 Згідно 

розкладу 

Форми рельєфу 

аридних областей 

Заняття 10 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути та вивчити 

рельєфотворчі процеси 

під дією вітру: коразія, 

дефляція, еолова 

3 Згідно 

розкладу 



акумуляція, фізичне 

вивітрювання, водна 

акумуляція, утворення 

ярдангів, камʼянистих, 

глинистих, глинисто-

солончакових і 

піщаних пустель, дюн, 

барханів; 2 год. 

Рельєф морських 

берегів 

Заняття 11 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути і вивчити 

поняття «берег»,  

поперечнє і поздовжнє 

переміщення наносів, 

створювані при цьому 

форми рельєфу, 

абразія,  вирівнювання 

берегової лінії, типи 

інгресивних берегів, 

коралові береги і 

острови,  морські 

тераси; 2 год. 

3 Згідно 

розкладу 

Рельєф дна Світового 

океану 

Заняття 12 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути рельєф 

ложа Світового океану, 

серединних океанічних 

хребтів, 

геоморфологічну 

діяльність донних і 

постійних поверхневих 

течій;  2 год.  

3 Згідно 

розкладу 

Антропогенний 

рельєф. 

Заняття 113 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути загальні 

поняття про масштаби 

господарської 

діяльності людини та 

вплив її на рельєф. 

Зміни рельєфу, 

зумовлені 

господарською 

діяльністю людини. 

Типи антропогенного 

рельєфу ; 2 год. 

 

3 Згідно 

розкладу 



Методика 

геоморфологічних 

досліджень. 

Геоморфологічне 

картування. 

Заняття 14-

15 

2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Розглянути типи 

геоморфологічних карт, 

їх зміст,  способи 

складання 

морфометричних, 

загальних 

геоморфологічних карт, 

карт окремих категорій 

форм, 

геоморфологічної 

регіоналізації, 

морфодинамічних, 

палеогеоморфологічни

х, геоморфологічного 

прогнозу, прикладних; 

4 год. 

 

3 Згідно 

розкладу 

Побудова геолого- 

геоморфологічного 

профілю річкової 

долини 

Заняття 16-

17 

2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Оволодіти методикою 

побудови геолого-

геоморфологічного 

профілю; 4 год.  

5 Згідно 

розкладу 

Аналіз геолого- 

геоморфологічного 

профілю та опис 

історії розвитку 

рельєфу 

Заняття 18 2, 3,4, 

5, 6,7, 

9, 

13,15 

Навчитися аналізувати 

геолого-

геоморфологічний 

профіль для 

відтворення 

історії розвитку 

рельєфу; 2 год. 

5 Згідно 

розкладу 

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, 

індивідуальних занять і має на меті 

перевірку знань студентів з окремих тем 

навчальної дисципліни та рівня їх 

підготовленості до виконання конкретної 

роботи. Оцінки у національній шкалі 

(«відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 

3, «незадовільно» - 2), отримані 

студентами, виставляються у журналах 

обліку відвідування та успішності 

академічної групи.  



Модульний контроль (сума балів за 

окремийзмістовий модуль) проводиться 

(виставляється) на 

підставіоцінюваннярезультатівзнаньстуде

нтівпіслявивченняматеріалу з 

логічнозавершеноїчастинидисципліни – 

змістового модуля. Завданням модульного 

контролю є перевіркарозуміння та 

засвоєнняпевногоматеріалу (теми), 

виробленнянавичокпроведеннярозрахунко

вихробіт, 

вміннявирішуватиконкретніситуативнізада

чі, самостійноопрацьовуватитексти, 

здатностіосмислюватизмістданоїчастинид

исципліни, умінняпублічночиписьмово 

подати певнийматеріал.  

Семестровий (підсумковий) контроль 

проводиться у форміекзамену.  

Екзамен – форма підсумкового контролю, 

яка передбачаєперевіркурозуміння 

студентом теоретичного та практичного 

програмногоматеріалу зусієїдисципліни, 

здатностітворчовикористовуватиздобутізн

ання та вміння, формувативласнеставлення 

до певноїпроблемитощо. 

Вимоги до письмової роботи Підсумковаписьмова робота виконується у 

формітестовихзавдань з 

виборомправильноївідповіді. 

Кількістьтестовихзавдань – 25. 

Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового контролю Студент допускається до 

складанняекзамену, якщовпродовж 

семестру він за змістовімодулі набрав 

сумарно 25 балів і вище. Студент не 

допускається до складанняекзамену, 

якщовпродовж семестру він за 

змістовімодулі набрав менше 25 балів. У 

цьомувипадку студенту у 

відомостіробитьсязапис "не допущений" і 

виставляється набрана кількістьбалів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана 

факультету за заявою, погодженою з 



відповідною кафедрою, 

одноразовевиконання студентом 

додатковихвидівробіт з 

навчальноїдисципліни 

(відпрацюванняпропущених занять, 

перескладаннязмістовихмодулів, 

виконанняіндивідуальнихзавданьтощо) 

для підвищенняоцінок за змістовімодулі. 

Напередодніекзаменувикладачподаєдопові

дну декану про 

недопускстудентівакадемічноїгрупи 

(груп). Відмітка про недопуск у 

відомостіробиться при 

наявностірозпорядження декана. 

8. Політика курсу 

Жодніформипорушенняакадемічноїдоброчесності не толеруються.  

Політикавиставленнябалів. Враховуютьсябалинабрані на практичнихзаняттях, 

поточномутестуванні, самостійнійроботі (реферати, презентації). При 

цьомуобов’язкововраховуютьсяприсутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимістьпропусків та запізнень на заняття; 

користуваннямобільним телефоном, планшетом чиіншимимобільнимипристроямипід час 

заняття; несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання і т. ін.  

Вимогивикладача. Коженвикладач ставить студентам систему вимог та правил 

поведінкистудентів на заняттях, доводить до 

їхвідомаметодичнірекомендаціїщодовиконанняконтрольнихробіт, тестовихзавдань. Все 

цегарантуєвисокуефективністьнавчальногопроцесу і є обов’язковоюдлястудентів. 

9. Рекомендована література 

1. Колтун О.В. Вступ до геоморфології. Навч. посібн. – Львів: Вид.центр ЛНУ 

іменіІвана Франка, 2006. – 80 с. 

2. Павловська Т.С.  Геоморфологія: терміни й поняття: навч.посіб . – Луцьк: Волин. 

нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2009. – 284с. 

3. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології: Навч. посібник. – К.: Вища 

школа, 2005. – 495с.: іл. 

4. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 480с. 

 

5.  Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. – М.: Высшая школа, 1988. – 319 с. 

6. Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. – М.: Просвещение, 1985. 

7. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. – М.: Высшая школа, 1982. – 223 

с. 



8. Волошин I.I. Загальне землезнавство: навчальний посiбник для вузiв. – Нiжин: Вид-во 

Нiжинськогопедагогiчногоун-туiм. М. Гоголя, 2002. – 294 с. 

9. Волошин I.I., Уварова А.Є. Загальнеземлезнавство: Практикум. – К.: Вид-во НПУ iм. 

М.П. Драгоманова, 2000. – 238 с. 

10. Географический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. 

11. Геренчук К.И. и др. Общее землеведение. – М.: Высшая школа, 1984. 

12. Динамическая геоморфология /Под ред. Г.С. Ананьева и др. – М.: Изд-во МГУ, 1992. 

– 448 с. 

13. Олійник Я.Б., Федорищак Р.П., Шищенко П.Г. Загальнеземлезнавство: Навч. посіб. – 

К.: Знання-Прес, 2003. – 247 с. 

14. Савцова Т.М. Общееземлеведение. – М.: Академия, 2007. – 416 с. 

15. Щукин И.С. Общая геоморфология. – Т.1,2,3. – М.: МГУ, 1975. 

 

Рекомендовані інтернетресурси: 

www.geo.ru 

www.geofocus.ru 

www.national-geographic.ru 

http://www.relief.pu.ru 

http://www.qpg.geog.cam.ac.uk 

http://quaternary-science.publiss.net/issues 

http://www.geomorph.org 
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