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М е т а  публікації – дослідити етапність розвитку геоморфологічних досліджень в Національній Академії наук України, 
розкрити зміст та головні напрями фундаментальних, регіональних та прикладних досліджень, що виконувалися 
відділом геоморфології Інституту географії НАН України протягом більш ніж 50-річного періоду його існування. 
До найвагоміших результатів фундаментальних досліджень відноситься розробка методико-методологічних 
засад: поетапного неотектонічного та комплексного ретроспективного морфоструктурно-неотектонічного аналізу; 
трифакторного геоморфологічного аналізу з урахуванням взаємодії ендогенних, екзогенних та техногенних чинників; 
кількісної оцінки деформацій повздовжніх профілів русел річок для виявлення диференційованості сучасних 
тектонічних рухів земної кори; комплексного аналізу геолого-геоморфологічної будови заплавних терас для оцінки 
голоценових та сучасних тектонічних рухів земної кори; комплексного аналізу природних та природно-антропогенних 
геоморфосистем з метою виявлення закономірностей геоморфогенезу протягом геоморфологічного етапу загалом 
та окремих підетапів; а також середньо- та великомасштабних геоморфологічних досліджень і картографування; 
морфоструктурних і неотектонічних досліджень в зонах розломів; оцінки динамічних властивостей рельєфу з метою 
вирішення інженерних завдань; кореляції геоморфологічних і неогеодинамічних подій в межах платформних і 
орогенних морфоструктур у пізньому кайнозої; оцінювання стійкості та динаміки геоморфосистем. Найвагомішими 
здобутками на  регіональному рівні є: виявлення просторових закономірностей та особливостей морфоструктури 
та морфоскульптури; встановлення просторово-часових закономірності та особливостей морфолітогенезу та гео-
морфодинаміки на території України; обґрунтування принципів та розробка геоморфологічного, морфоструктурного, 
неотектонічного районування; виявлення просторово-часових закономірностей прояву новітніх тектонічних рухів 
земної кори та оцінка їх впливу на формування сучасного рельєфу; обґрунтування виділення неотектонічних 
рельєфоутворювальних режимів та обстановок, етапів, підетапів і стадій неотектогенезу та геоморфогенезу; 
геоморфологічне та неотектонічне картографування території України. Найважливіші прикладні розробки відділу: 
використання методів морфоструктурно-неотектонічного аналізу для проведення нафтогазопошукових робіт; 
оцінка інженерно-геологічних та інженерно-геоморфодинамічних умов районів розташування об’єктів атомної 
та гідроенергетики, лінійних споруд, урбанізованих територій; опрацювання концептуальних засад оцінки 
неогеодинамічного та еколого-геоморфологічного ризику; розроблення зведеної легенди до геоморфологічних карт 
масштабу 1:200 000-1:50 000; морфоструктурно-неотектонічні дослідження зони відчуження ЧАЕС з метою оцінки 
геоморфологічних та неотектонічних умов акумуляції та міграції радіонуклідів; аналіз небезпечних для будівництва 
каскаду ГЕС геоморфологічних та неотектонічних умов на ділянці басейну р. Дністер. Визначено проблеми вивчення 
геоморфосистем та обґрунтовано пріоритетні напрями геоморфологічних і неотектонічних досліджень на сучасному 
етапі розвитку науки.
Ключові слова: геоморфологія; неотектоніка; морфоструктура; геоморфологічна система; неогеодинаміка; 
фундаментьальні, регіональні, прикладні геоморфологічні і неотектонічні дослідження.
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The purpose of publication: to study the staging of the geomorphologic investigations evolution in National Academy 
of Sciences of Ukraine, to reveal the content and principal trends of the fundamental, regional and applied investigations, 
which have been carried out by the geomorphology department of Institute of Geography of NAS of Ukraine during more 
than 50-years period of its existence. The elaboration of the methodical-methodological basics of step-by-step neotectonic 
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and complex retrospective morphostructural-neotectonic analysis; three-factor geomorphological analysis taking into account 
the interaction of endogenous, exogenous and technogenic causes; quantitative valuation of the river channel longitudinal 
profile deformations to reveal the differentiations of the Crust’s present-day tectonic movements; the complex analysis of 
geologic-geomorphologic structure of flood-plain terraces to estimate the Holocene and present-day tectonic movements 
of the Crust; the complex analysis of the natural and natural-anthropogenic geomorphosystems for the purpose to reveal 
the regularities of geomorphogenesis during geomorphologic stage in general and separate substages; the middle- and 
large-scale geomorphologic investigations and mapping; morphostructural and neotectonic investigations in fault zones; 
assessment of dynamic characteristics of relief for the engineering tasks solution; the correlation of geomorphologic and 
neogeodynamic events within the bounds of platform and orogenous morphostructures in the Late Cainozoe; the assessment of 
geomorphosystems resistance and dynamics should be considered as the most significant results of fundamental investigations. 
The ascertainment of spacial regularities and peculiarities of  morphostructure and morphosculpture, the determination 
of space-time regularities and peculiarities of  morpholithogenesis and geomorphodynamic on Ukraine’s territory; the 
substantiation of principles and elaboration of geomorphologic, morphostructural, neotectonic subdivision into districts of 
Ukraine’s territory; the ascertainment of space-time regularities of the manifestation of the Crust’s latest tectonic movements 
and the evaluation of their influence on present-day relief forming; the substantiation of the determination of neotectonic relief-
forming regimes and situations, phases, sub-phases and stages of neotectogenesis and geomorphogenesis; geomorphologic 
and neotectonic mapping of Ukraine’s territory are the most important achievements on regional level. The application of 
morphostructural-neotectonic analysis methods to prospect for oil and gas; the assessment of engineering-geological and 
engineering-geomorphological conditions in regions, where NPP, linear objects, urbanized territories are situated; working out 
of the conceptual basics for evaluation of neogeodynamic and ecologo-geomorphologic risk; the elaboration of the consolidated 
legend for geomorphological maps (scale 1: 200 000 – 1: 50 000); morphostructural-neotectonic study of ChNPP Exclusion 
Zone to evaluate geomorphologic and neotectonic conditions of accumulation and migration of radionuclides; the analysis 
of geomorphological and neotectonic conditions in the upper stream of the Dniester river, dangerous for the HEPP cascade 
construction are the most significant elaborations of the department. The problems of geomorphosystems study have been 
defined and priority lines of geomorphologic and neotectonic investigations on the contemporary stage of science development 
have been substantiated.

Keywords: geomorphology; neotectonics; morphostructure; geomorphologic system; neogeodynamic; fundamental regional, 
applied geomorphologic and neotectonic investigations.

Перші геоморфологічні дослідження в Україні 
припадають на 70-і роки ХІХ століття, що відпо-
відає початку періоду формування геоморфології 
як науки, становлення якої пов’язане з класични-
ми працями В. Девіса і В. Пенка. На початкових 
етапах розвитку геоморфологічні досліджен-
ня проводились паралельно з геологічними. У 
1869р. при Київському Імператорському універ-
ситеті св. Володимира було створено Товариство 
дослідників природи, одним з напрямків діяль-
ності якого було вивчення геологічної будови  та 
рельєфу північних і центральних областей  Укра-
їни. У 1877 р. керівником Товариства було об-
рано  проф. К.М.Феофілактова, який є автором 
перших праць з дослідження геологічної будови, 
тектоніки та рельєфу Канівських дислокацій, ге-
незису делювіальних утворень Київської і Пол-
тавської губерній. На початку ХХ ст. його учень 
П. Я. Армашевський  проводив дослідження чет-
вертинних, зокрема, льодовикових  відкладів на 
території Полісся та Середнього Придніпров’я. 

Йому належать перші роботи з вивчення  інже-
нерно-геоморфологічних умов правобережжя те-
риторії м. Києва у зв’язку з підвищеною зсувоне-
безпекою схилів. 

Початком систематичних геоморфологічних 
досліджень в Україні стало створення у 1918 р. 
Української Академії наук. Водночас  з ініціативи 
академіка В. І. Вернадського в ній було створено 
Комісію з вивчення природних багатств України, 
яку очолив видатний український геолог і гео-
граф академік П. А. Тутковський, якого поряд з 
С. Л. Рудницьким справедливо вважають фун-
даторами сучасної української геоморфології. 
Досліджуючи питання четвертинної геології, він 
реконструював природні умови льодовикового 
періоду на території Українського Полісся, роз-
робив еолову гіпотезу утворення лесу.  Одним із 
перших П. А. Тутковський обґрунтував етапність 
деградації льодовикового покриву, закономірнос-
ті впливу рельєфу підльодовикової поверхні на 
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поширення зледеніння, зональність рельєфу на 
території, що перекривалася льодовиком, що від-
билося у послідовній зміні моренної, зандрової і 
лесової областей. На основі багаторічних польо-
вих досліджень П. А. Тутковський обґрунтував 
концепцію великих післяльодовикових пустель у 
Північній півкулі Землі й формування пов’язаних 
з ними еолових форм рельєфу. Великого значення 
вчений надавав вивченню закономірностей будо-
ви давнього рельєфу, заклавши основи сучасної 
палеогеоморфології. 

Важливе значення для розвитку флювіальної 
та структурної геоморфологіїї в Україні мали 
праці академіка Б. Л. Лічкова, присвячені геомор-
фології річкових долин України, впливу гляціо-
ізостатичних рухів земної кори на формування 
рельєфу, корелятивному аналізу розвитку дену-
даційного рельєфу Українського щита й акуму-
лятивного рельєфу Дніпровсько-Донецької запа-
дини. Вчений обґрунтував гіпотезу флювіального 
походження рельєфу Полісся. На  його думку, су-
часний рельєф Полісся сформований в результаті 
накладання льодовикових і водно-льодовикових 
форм на поверхню великих алювіальних рівнин.

На початку ХХ ст. геоморфологічні досліджен-
ня в Академії наук часто поєднувалися з страти-
графічними та палеогеографічними. В цей час 
з’являються  регіональні роботи В. І. Крокоса, 
Д. К. Біленка, П. К. Заморія, В. Р. Виржиківсько-
го, В. М. Чирвінського, В. Г. Бондарчука та інших 
вчених [1].

В. І. Крокос, розвиваючи ідеї П. А. Тутков-
ського, розробив детальну стратиграфічну схему 
лесово-ґрунтової товщі України і обґрунтував її 
зв’язок з віком річкових терас. У своїх роботах 
він наголошував, що четвертинні відклади пов’я-
зані з рельєфом, а тому вивчення закономірнос-
тей геоморфологічної будови території має важ-
ливе значення для дослідження четвертинного 
покриву.

Геоморфологічні дослідження Д. К. Біленка 
стосуються виявлення геолого-геоморфологіч-
них особливостей будови четвертинних відкладів 
басейну Верхнього й Середнього Дніпра, коре-
ляції морен Донського та Дніпровського льодо-
викових язиків, лесових і зандрових утворень на 
території Києва. 

Багато уваги вчений надавав дослідженню гео-
морфології Дніпровсько-Донецької западини у 
зв’язку з вивченням соляно-купольних структур.

Перші наукові праці П. К. Заморія присвячені 

дослідженню геоморфології й четвертинних від-
кладів Причорномор’я, лівобережжя середнього 
та нижнього Дніпра, долини р. Молочна та інших 
регіонів України.

В. Р. Виржиківський досліджував відображен-
ня у рельєфі Подільської височини дислокова-
ності неогенових відкладів, пов’язаних з інтен-
сивними четвертинними підняттями Подільської 
плити та з виникненням структурно зумовлених 
аномалій у рельєфі.

У працях В. М. Чирвінського розглядаються 
питання закономірних зв’язків між структурою 
кристалічного фундаменту і рельєфом Україн-
ського щита, льодовикового літогенезу й морфо-
генезу, розвитку долини Середнього Дніпра, 
грязьового вулканізму Керченського півострова.

Перші наукові публікації В. Г. Бондарчука 
присвячені вивченню озерних утворень Волині, 
терас р. Псел, четвертинних відкладів і рельє-
фу пониззя Прип’яті, геоморфології Дніпров-
сько-Донецької западини, тектоніки Канівських 
гляціодислокацій. 

Післявоєнний період у розвитку геоморфології 
в АН УРСР характеризується суттєвим удоско-
наленням теоретико-методичної бази геоморфо-
логії, поглибленням регіональних геоморфоло-
гічних вишукувань, узагальненням результатів 
попередніх досліджень.

Надзвичайно важливе значення для розвитку 
геоморфології мали наукові роботи під керівниц-
твом академіка В. Г. Бондарчука, який проводив 
експедиційні дослідження у більшості регіонів 
України, а також у  Середній Азії, Чехословаччи-
ні, Югославії, США. Визначальну роль у форму-
ванні теоретико-методологічних засад вивчення 
рельєфу Землі мала фундаментальна праця вчено-
го «Тектоорогенія» (1946), де було вперше сфор-
мульовано наукові положення про загальні риси 
рельєфу Землі, структурну зумовленість рельєфу 
материків, сутність і геоморфологічні наслідки 
обертання Землі, що визначили десиметрію її 
поверхні, динамічні умови формування гірсько-
го рельєфу і періодичність фаз гороутворення, 
тектоорогенію дна океанів, тектонічні рухи та 
їхню роль у рельєфоутворенні. Було обґрунтова-
но  класифікацію форм поверхні Землі, що від-
різняються за генезисом і віком, а також загальні 
структурні умови і механізми гороутворення, що 
позначилися на формуванні різних морфотекто-
нічних типів гірських країн Землі. 

У підручнику “Основи геоморфології” (1949) 
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узагальнено основні геоморфологічні ідеї того 
часу, обґрунтовано методику структурно-геомор-
фологічного аналізу. Однією з перших узагаль-
нюючих геоморфологічних робіт, що охоплювала 
всю територію України, є посібник “Геоморфо-
логія УРСР” (1949). У ньому з позицій текто-
орогенії розглянуто особливості формування 
геоструктур і рельєфу України та окремих її ре-
гіонів (Українських Карпат, Канівських гляціо-
дислокацій, Причорномор’я, Донбасу, Дніпров-
сько-Донецької западини та інших). У цій праці 
вперше комплексно висвітлено проблеми зв’язку 
напрямку річкових долин та їх будови з геологіч-
ною структурою, утворення різновікових рівнів 
денудації тощо. 

Наукова спадщина В. Г. Бондарчука мала і про-
довжує справляти визначальний вплив на форму-
вання напряму й проведення структурно-геомор-
фологічних досліджень в Україні та за її межами, 
сприяє формуванню нових знань у галузях струк-
турної геоморфології, палеогеографії, геоморфо-
динаміки, неотектоніки, а також багатьох інших 
напрямів.

Великою є роль ученого в підготовці наукових 
географічних і геологічних кадрів. Він створив 
школу структурної геоморфології, яка продовжує 
розвиватися й сьогодні.  У керованому В. Г. Бон-
дарчуком відділі геотектоніки й геоморфології 
Інституту геологічних наук АН УРСР, створено-
му у 1953 році, працювало багато вчених, праці 
яких у подальшому мали вплив на розвиток різ-
них напрямів вітчизняної геоморфології. 

Зокрема, це П. К. Заморій, І. Л. Соколовський, 
М. Ф. Веклич, А. П. Ромоданова й інші науковці, 
які є авторами фундаментальних праць з геомор-
фології та неотектоніки.

У наукових роботах П. К. Заморія розгляда-
ються питання геологічної та геоморфологічної 
будови річкових долин Придніпровської висо-
чини, геоморфологічної зумовленості розсипів, 
проблеми неотектоніки території України. Фун-
даментальна монографія, присвячена геоморфо-
логії й будові четвертинних відкладів України 
«Четвертинні відклади Української РСР» (1954, 
1961) і нині не втратила своєї актуальності. В 
ній автор уперше детально висвітлив будову ре-
льєфоутворювальних четвертинних відкладів у 
різних геоструктурних умовах України. В резуль-
таті аналізу величезного фактичного матеріалу з 
єдиних методологічних позицій було отримано 
нові дані про полігенність лесових відкладів, ге-

нетичні типи похованих ґрунтів, обґрунтовано 
висновки про роль четвертинних відкладів у бу-
дові генетично неоднорідного й різновікового ре-
льєфу території України.

М. Ф. Веклич є автором фундаментальних ро-
біт з палеогеоморфології, геоморфології й четвер-
тинних відкладів Українського щита, з геоморфо-
логічної зумовленості розміщення розсипищ і 
багатьох інших аспектів, де рельєф розглядався 
як один з важливих компонентів давнього та су-
часного природного середовища.

Ранні роботи І. Л. Соколовського  присвячені 
вивченню проблем лесоутворення, поширення 
лесових порід залежно від рельєфу й кліматичних 
змін четвертинного часу, що відображено в його 
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
геолого-мінералогічних наук та у монографії [2].

У 1961 р. при Інституті геологічних наук АН 
УРСР було створено відділ новітніх рухів зем-
ної кори, який пізніше був перейменований на 
відділ неотектоніки, морфоструктурного аналізу, 
геоморфології. Основним завданням відділу було 
вивчення просторово-часових закономірностей 
рельєфу та неотектоніки. До 1970 р. відділ функ-
ціонував у складі Інституту геологічних наук, а 
пізніше став структурною одиницею Сектора, а 
з 1991 року – Інституту географії НАН України. 

Аналіз наукової діяльності відділу геоморфо-
логії дає підстави виділити окремі часові етапи, 
які відрізнялися за характером та спрямованістю 
фундаментальних і прикладних досліджень.

Період з 1961 по 1976 роки 
Впродовж 1961 - 1976 років цей відділ очолював 
д.геол.-мін.н., проф. І. Л. Соколовський, наукові 
інтереси якого охоплювали такі питання: обґрун-
тування принципів і методів геоморфологічних 
та неотектонічних досліджень і картографуван-
ня; розроблення теорії й методики поетапного 
неотектонічного аналізу; розроблення стратегії 
морфоструктурного аналізу нафтогазоносних об-
ластей України; вивчення процесів екзогенного 
гравітаційного геоморфогенезу та лесоутворення; 
дослідження сучасних тектонічних рухів земної 
кори; регіональна геоморфологія України; інже-
нерно-геологічні дослідження.

Протягом зазначеного періоду було сформо-
вано науковий кістяк відділу геоморфології й 
визначено найважливіші напрями фундаменталь-
них, регіональних і прикладних досліджень, які 
продовжують розвиватися й дотепер. Фундамен-

В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, О.Б. Багмет
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тальні дослідження відділу на цьому етапі були 
зосереджені на  розробленні методики вивчення 
неотектоніки та рельєфу. Було сформульовано 
основні концептуальні положення поетапного 
неотектонічного аналізу. Для неотектонічних по-
будов широко використовували дані про рельєф 
і рельєфоутворювальні відклади, про поверхні 
вирівнювання, тераси, деформованість поздовж-
ніх профілів русел річок тощо. 

У результаті комплексних структурно-геомор-
фологічних і неотектонічних досліджень було 
зроблено висновки про коливальний характер 
неотектонічних рухів, який відобразився в на-
кладанні рухів різних періодів, прояві неотекто-
нічних інверсій і диференційованості активності 
неотектонічних рухів у часі й просторі. 

Поетапне вивчення неотектоніки України дало 
можливість виділити три основні фази активіза-
ції в розвитку тектонічних рухів земної кори – 
на межі між палеогеном і неогеном, наприкінці 
середнього сармату й на початку четвертинного 
періоду. 

Підсумком фундаментальних досліджень від-
ділу у цей період стала монографія [3]. 

У монографії [4] сформульовано загальні по-
ложення й висвітлено особливості формування 
рельєфу України, в тому числі поверхонь вирів-
нювання, річкових долин, запропоновано нову 
класифікацію сучасних екзогенних рельєфоутво-
рювальних процесів з урахуванням зональності 
їхнього прояву, приуроченості до різних морфо-
структур і елементів рельєфу, проявів сили тяжін-
ня й діяльності підземних вод; вперше розгляну-
то зв’язок рельєфу з динамікою новітніх рухів 
земної кори. 

Регіональні та прикладні дослідження відділу 
у цей час були зосереджені на вивченні морфо-
структури та неотектоніки нафтогазоносних об-
ластей – Передкарпатського прогину та Дніпров-
сько-Донецької западини методами поетапного 
морфоструктурно-неотектонічного аналізу, що 
відображено у монографіях [5, 6].

В.П. Палієнко на основі великого обсягу по-
льових і камеральних досліджень розробила 
методику дослідження закономірностей геоло-
го-геоморфологічних проявів новітніх тектоніч-
них рухів земної кори, їх впливу на формування 
голоценових алювіальних терас Передкарпаття. 
Науково-теоретичні розробки та унікальний фак-
тичний матеріал став основою захисту у 1971 р. 
кандидатської дисертації на тему «Голоценові 
рухи земної кори в Передкарпатському крайово-

му прогині та формування алювію».
Важливим напрямом прикладних досліджень 

відділу стали інженерно-геоморфологічні дослі-
дження з вивчення рельєфу Донбасу для потреб 
складування відходів вуглевидобування та вуг-
лезбагачення. Роботи були поширені і на інші 
регіони України та колишнього СРСР: Західний 
Донбас, Львівсько-Волинський басейн, Ростов-
ський Донбас (І. Л. Соколовський; М. Г. Волков, 
Р. П. Купраш, Ю. М. Швидкий). Р. П. Купраш брав 
активну участь у проведенні  комплексу інженер-
но-геоморфологічних та інженерно-екологічних 
досліджень з метою підвищення безпеки експлу-
атації автомобільних шляхів у зсувонебезпечних 
районах. Результати проведених робіт були пред-
ставлені у колективній монографії [7].   

Період з 1977 по 1991 роки 
Впродовж 1977 - 1983 рр. відділ геоморфології 
очолював д. геогр.н. М. Г. Волков, основними на-
прямами наукової діяльності якого була розробка 
загальних питань морфоструктурного й неотек-
тонічного аналізу, нових методів морфострук-
турних і неотектонічних досліджень, зокрема  
методологічних основ трифакторного геоморфо-
логічного аналізу, проведення регіональних те-
матичних досліджень для цілей раціонального 
природокористування території України, мор-
фоструктурне і неотектонічне картографування. 
Значне місце в науковій діяльності М. Г. Волкова 
посідали проблеми неотектоніки та морфострук-
тури нафтогазоносних областей України. 

З 1983 по 1991 рр.  керівником відділу геомор-
фології був к. геол.-мін. н. Р. П. Купраш, коло 
наукових інтересів якого включало: обґрунтування 
інженерно-геологічного районування території 
України;  розробку Генеральної схеми проти-
зсувних і берегоукріплювальних споруд на Чорно-
морському узбережжі; неотектоніку Південного 
берега Криму та її вплив на розвиток схилових 
процесів; вивчення морфоструктури і мор-
фоскульптури Київського Придніпров’я, Донба-
су, території м. Києва, районів Чорнобильської 
АЕС та проектованого будівництва Чигиринської 
АЕС і Київської АТЕЦ; обґрунтування проекту-
вання та будівництва автомобільних шляхів; ви-
вчення структурно-геоморфологічних та інже-
нерно-геоморфологічних умов на геодинамічних 
полігонах; інженерно-геоморфологічні та неотек-
тонічні дослідження на окремих об’єктах.

У цей період були продовжені фундаментальні 
дослідження з вивчення особливостей рельєфу 

Геоморфологія в Національній академії наук України
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й неотектоніки території України, розпочаті на 
попередньому етапі. Насамперед слід відзначити 
роботи М. Г. Волкова зі створення нових методів 
і методичних прийомів вивчення неотектоніки й 
тектонічних рухів земної кори, у т.ч. морфомет-
ричного методу «ізодеф»  для вивчення голоцено-
вих і сучасних рухів, методу поєднаного аналізу 
морфоструктури, неотектоніки й теплового пото-
ку надр для пошуків перспективних на вуглеводні 
локальних морфоструктур  [8-10].

Співробітники відділу брали активну участь 
у міжреспубліканських і всесоюзних проектах з 
геоморфологічного і неотектонічного картогра-
фування. Серед них: створення Карти новітньої 
тектоніки півдня СРСР м-бу 1: 1 000 000 (1971),  
Карти новітніх тектонічних деформацій оса-
дового чохла нафтогазоносних областей СРСР. 
М-б 1:2 500 000 (1978), Геоморфологічної карти 
Української і Молдавської РСР (1979), Геомор-
фологічної карти СРСР м-бу 1:2 500 000 (1987), 
Карти неотектоніки південного заходу СРСР 
масштабу 1:1 000 000 (1987). У 1986 р. вийшла 
друком фундаментальна монографія [11], при-
свячена проблемам геоморфологічного аналізу і 
картографування. У її створенні разом з провід-
ними геоморфологами  тодішнього СРСР взяли 
участь І .Л.Соколовський, М.Г.Волков та 
В.П.Палієнко. За участю співробітників відділу 
виконано й низку престижних міжнародних 
проектів з геоморфологічного і неотектонічного 
картографування, зокрема проектів «Міжнародна 
геоморфологічна карта Європи м-бу 1:2 500 000»  
(І. Л. Соколовський), а також «Карта активних 
розломів Землі» (В. П. Палієнко).

Регіональні дослідження відділу геоморфології 
на зазначеному етапі були зосереджені на продов-
женні робіт з дослідження морфоструктурно-нео-
тектотонічних умов нафтогазоносних регіонів 
України на нових методологічних засадах [8,12], 
неогеодинаміки та неотектонічної етапності роз-
витку структур західної частини Східноєвропей-
ської платформи та суміжних територій [12-14].

З початку 80-х років ХХ ст. у відділі розпочи-
нається розробка наукових засад інженерно-гео-
морфологічних та неогеодинамічних досліджень 
з метою раціонального природокористування та 
напрямів їх практичної реалізації [15,16]. Запо-
чатковуються геоморфологічні та  морфострук-
турно-неотектонічні дослідження районів існую-
чого й перспективного будівництва АЕС з метою 
вибору оптимальних майданчиків для розміщен-

ня та обґрунтвання стійкості житлових і промис-
лових об’єктів (Р. П. Купраш, В. П. Палієнко, 
М.Є. Барщевський, Ю. М. Швидкий, С.В.Жил-
кін, С. Г. Лісін). 

Після Чорнобильської катастрофи співробіт-
ники відділу взяли активну участь у роботах з 
ліквідації її наслідків. Було проведено велико-
масштабне вивчення інженерно-геоморфоло-
гічних умов 30-кілометрової та ближньої зони 
Чорнобильської АЕС з метою визначення впли-
ву структурно-геоморфологічної будови на шля-
хи міграції й райони концентрації радіонуклідів 
(Р. П. Купраш, Д. М. Жуков, С. В. Жилкін).

Наприкінці 80-х років в Інституті географії 
виконано комплекс робіт зі створення конструк-
тивно-географічних засад раціонального при-
родокористування в Україні під керівництвом  
члена-кор. АН УРСР О.М. Маринича. У відділі 
геоморфології було обґрунтовано напрями гео-
морфологічних досліджень при комплексному 
використанні мінерально-сировинних ресурсів 
та проведенні великих господарських заходів; 
проведено аналіз антропогенного морфогенезу 
в окремих регіонах України; укладено середньо-
масштабну геоморфологічну карту Київського 
Придніпров’я. Результати досліджень узагальне-
но в колективних монографіях [17,18]. 

Прикладні геоморфологічні й неотектонічні 
дослідження проводились переважно з метою ви-
рішення регіональних і локальних прогнозно-по-
шукових та інженерних завдань. Було створено 
наукові засади регулювання сучасних рельєфо-
утворювальних процесів, виявлено також основні 
особливості морфоструктури й морфоскульпту-
ри, закономірності розвитку рельєфоутворюваль-
них процесів на території м. Києва, укладено 
серію великомасштабних морфометричних та 
інженерно-геоморфологічних карт. Ці аспекти 
висвітлені в монографії [19]. Досліджувалися 
також природні й антропогенні чинники підтоп-
лення сільських населених пунктів (Р.П.Купраш, 
М.Є.Барщевський, В.П.Палієнко, Ю.М.Швид-
кий, С.В.Жилкін, Л.Ю.Чеботарьова).

Науково-методичні розробки відділу були 
успішно апробовані в процесі виконання науко-
во-дослідних робіт у нафтогазоносних областях 
України і набули широкого визнання й викорис-
тання на території колишнього СРСР. Зокрема, 
методику розрахунку сумарних амплітуд неотек-
тонічних рухів земної кори в районах розвитку 
локальних структур Дніпровсько-Донецької за-
падини впроваджено в трестах «Чернігівнафто-

В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, О.Б. Багмет
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газрозвідка» і «Полтаванафтогазрозвідка» для 
пошуків перспективних нафтогазоносних діля-
нок. У практиці робіт російського НДІ нафтови-
добувної промисловості Нафтового інституту ім. 
І.М. Губкіна успішно використовували «Карту 
новітньої тектоніки Дніпровсько-Донецької наф-
тогазоносної провінції» м-бу 1:500000, що ві-
дображає зв’язки між верхньопалеозойськими й 
неотектонічними структурами, неотектонічними 
рухами, нафтогазоносністю й геотемпературним 
полем. Було також розроблено й перевірено на 
натурних полігонах методику великомасштабних 
структурно-геоморфологічних і неотектонічних 
досліджень з метою пошуку нових локальних 
піднять, перспективних у нафтогазоносному від-
ношенні.

Отримано позитивні результати застосування 
морфоструктурного аналізу на локальних нафто-
газоносних структурах у Західно- та Східноукра-
їнській нафтогазоносних областях; рекомендова-
но 70 нових ділянок, перспективних для пошуків 
вуглеводнів. Обґрунтовано висновки про необ-
хідність використання цих досліджень на всіх 
етапах проведення пошукових і розвідувальних 
робіт з кореляцією з даними про будову глибших 
горизонтів, геотемпературний режим, аномально 
високий пластовий тиск тощо. Морфоструктурні 
й неотектонічні дослідження сприяли відкриттю 
Чижевського й Гадяцького родовищ у Дніпров-
сько-Донецькій западині (М. Г. Волков). 

Період з 1992 по 2018 роки  
Наприкінці 1991 р. в Національній академії наук 
України було створено Інститут географії, який 
об’єднав фахівців різних напрямів для вирішення 
комплексних галузевих і регіональних завдань. 
Протягом 1991-2015 рр. відділ геоморфології 
очолювала д. геогр. н., професор В. П. Палієн-
ко.  Пріоритетні напрями її наукової діяльності: 
розроблення наукових засад і методики ретро-
спективного морфоструктурно-неотектонічного 
аналізу; дослідження просторово-часових за-
кономірностей пізньокайнозойського та сучас-
ного геоморфогенезу, морфолітогенезу та гео-
морфодинаміки; обґрунтування наукових засад 
і методів інженерно-неогеодинамічного аналізу, 
морфоструктурного і неотектонічного картогра-
фування, неотектонічні та морфоструктурні до-
слідження в районах розташування АЕС Украї-
ни, сховищ радіоактивних відходів, будівництва 
трансрегіональних трубопроводів; проведення 
нафтогазопошукових робіт; обґрунтування кон-

цепції неогеодинамічного ризику, прикладні ін-
женерно-геоморфологічні, інженерно-екологічні 
дослідження, вивчення антропогенного геомор-
фогенезу.

З червня 2015 р. обов’язки завідувача  відді-
лу (від 2016 р. – сектора) геоморфології виконує  
к. геогр. н. Р. О. Спиця, коло наукових інтересів 
якого охоплює питання регіональних морфо-
структурно-неотектонічних та неогеодинамічних 
досліджень, геоінформаційного аналізу рельєфу 
та неогеодинаміки,  дослідження неотектонічно 
активних розломів; пошукових, інженерних мор-
фоструктурно-неогеодинамічних досліджень; гео- 
інформаційного геоморфологічного та неотекто-
нічного картографування.

Протягом зазначеного періоду у відділі запо-
чатковано нові напрями відповідно до загаль-
носвітових тенденцій розвитку геоморфології 
та потреб народного господарства України, про-
довжують розвиватися і поглиблюватися теоре-
тико-методичні і прикладні аспекти досліджень, 
започаткованих на попередніх етапах. 

Фундаментальні дослідження відділу про-
тягом зазначеного етапу проводилися в рамках  
виконання НДР з відомчої тематики, наукових, 
науково-технічних і цільових програм та госпдо-
говорів, міжнародних проектів.

Теоретичні аспекти рельєфоутворювального 
значення новітньої ендодинаміки, неотектонічна 
етапність розвитку тектонічних структур на рів-
ні етапів, підетапів, стадій, перша хронологічна 
схема кореляції пізньокайнозойських геоморфо-
логічних і неогеодинамічних подій в межах тери-
торії України узагальнені в монографії [20] 

У рамках програми Міжнародної геологіч-
ної кореляції за підтримки ЮНЕСКО виконано 
проект «Неогеодинаміка западини Балтійського 
моря й суміжних територій» (1995 – 2003), ре-
зультатом якого стало створення карт неотекто-
ніки, підошви четвертинних відкладів, сучасних 
тектонічних рухів, неотектонічного районування 
Східної й Центральної Європи у масштабах 
1:1 500 000  та  1:5 000 000.  Результати дослід-
ження просторово-часових закономірностей нео-
геодинаміки великих регіональних геоструктур 
Центральної і Східної Європи узагальнено в 
колективній монографії за участю В. П. Палієнко 
та А. В. Матошка [21].  У рамках цієї програми ви-
конано роботи по проектах «Глобальна кореля-
ція флювіальних відкладів у пізньому кайнозої» 
і «Флювіальні відклади як свідчення ландшафт-
но-кліматичної еволюції в пізньому кайнозої».

Геоморфологія в Національній академії наук України
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В результаті виконання держбюджетної теми 
«Наукові засади структурно-геоморфологічних 
і неотектонічних досліджень в зонах розломів 
платформної частини України» (2006-2009 рр.), 
а також госпдоговору з Державною службою 
геології та надр України по темі «Етапи неотек-
тонічних активізацій в зонах розломів платформ-
ної частини України»  (2009-2011)  опрацьовано 
концептуальні засади дослідження неотектоніч-
но активних розломів, геолого-геоморфологічні 
критерії їх виявлення, принципи діагностики, 
паспортизації та ранжування; обґрунтовано 
структуру бази даних і зміст морфоструктури –
неотектонічної ГІС з урахуванням особливостей 
регіональних передумов прояву неотектонічних 
активізацій в зонах розломів платформної час-
тини України.

З 90-х років ХХ ст. велика увага надається 
вивченню загальних і регіональних закономір-
ностей рельєфоутворення на території України.  
Результати дослідження просторових законо-
мірностей геоморфогенезу та можливостей їх 
використання для вирішення ряду прикладних 
завдань узагальнено в двотомній монографії 
«Рельєф України», депонованій в ДНТБ Украї-
ни в 1995 р. (В.П.Палієнко, М.Є.Барщевський, 
Ю.М.Швидкий, Р. П.Купраш»). 

У монографії [22] представлено узагальнюючі 
результати дослідження льодовикового рельє-
фу дніпровського часу на території України. На 
основі авторської методики створено генетич-
ну класифікацію та наведено детальну характе-
ристику морфології, внутрішньої будови та зако-
номірностей поширення льодовикових утворень. 
Оцінено вплив дніпровського льодовика на гео-
морфогенез і тектонічний розвиток території.

У рамках бюджетної теми «Просторово-часові 
закономірності морфолітогенезу та геоморфоди-
наміки України» (1995-1998) досліджено законо-
мірності пліоцен-антропогенового геоморфоге-
незу і морфолітогенезу. Встановлено мінливість 
еволюційних рядів рельєфу, що формується у різ-
них ендодинамічних та екзодинамічних умовах, 
обґрунтовано першу геоморфологічну шкалу для 
умов рельєфоутворення на території України, 
показано можливості використання геоморфоди-
намічного аналізу для вирішення прикладних зав-
дань – оцінювання еколого-неогеодинамічного 
ризику в районах розміщення потенційно небез-
печних об’єктів (АЕС, сховищ радіоактивних 
та інших токсичних відходів тощо), стійкості 

урбанізованих природно-техногенних геомор-
фосистем (на прикладі м. Києва)  (В. П. Палієнко, 
М. Є. Барщевський, Ю. М. Швидкий, Р. О. Спиця, 
Л. Ю. Чеботарьова, Г. Б. Островерх, О. М. Лугова). 

Проблеми й закономірності планетарного 
геоморфогенезу відображено в монографії [23], 
присвяченій загальним проблемам палеогеомор-
фології, розвитку рельєфу Землі у фанерозої. У 
ній обґрунтовано нову класифікацію палеомор-
фоструктур Землі, проведено реконструкцію 
давнього рельєфу материків тощо. 

З 1999 р. у відділі геоморфології розпочато 
комплекс науково-дослідних робіт з фундамен-
тального вивчення сучасного геоморфогенезу на 
території України. В результаті виконання держ-
бюджетної теми  «Сучасний геоморфогенез те-
риторії України». (1999-2002) визначено пріори-
тетні напрями й методи геоморфологічних дослі-
джень в контексті системної й морфодинамічної 
парадигм, проведено аналіз передумов і головних 
факторів сучасного геоморфогенезу – природної 
зональності, морфоструктурної диференціації 
території, орографії, морфології, морфометрії 
рельєфу, літологічної неоднорідності порід екзо-
генно активного шару, гідрогеологічних, гідроло-
го-кліматичних, ендодинамічних умов, а також 
антропогенного впливу. Обґрунтовано виділен-
ня різних парагенетичних комплексів сучасних 
рельєфоутворювальних процесів, геоморфоло-
гічних режимів і обстановок, проведено райо-
нування території України за ризиком прояву 
екстремальних процесів. За результатами робіт 
опубліковано колективну монографію, присвяче-
ну результатам комплексного вивчення сучасної 
динаміки рельєфу України [24]. 

М. Є. Барщевський на основі трифакторного 
аналізу ендогенних, екзогенних та антропоген-
них процесів розробив детальну  морфогенетич-
ну класифікацію рельєфу Київського Придніп-
ров’я [25]. 

Наприкінці ХХ ст. відбулося оновлення про-
грамно-апаратних засобів відділу, що стало по-
штовхом для широкого впровадження в практику 
геоморфологічних досліджень методів геоінфор-
маційного аналізу та моделювання (Г.Б.Остро-
верх, А.В.  Матошко, Р.О.  Спиця, О.М.Лугова, 
Г.В. Кучма). 

Важливим чинником сучасного геоморфоге-
незу є антропогенна діяльність, яка часто має 
визначальний вплив на динаміку рельєфу та 
рельєфоутворювальних процесів. Відділ геомор-

В.П. Палієнко, Р.О. Спиця, О.Б. Багмет
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фології накопичив великий досвід дослідження 
антропогенного геоморфогенезу при виконанні 
інженерно-геоморфологічних, еколого-геомор-
фологічних досліджень. Набутий досвід було 
узагальнено в колективних монографіях [26-
29] та в процесі виконання держбюджетних тем 
«Дослідження динамічних властивостей рельє-
фу України для вирішення інженерних завдань» 
(2010-2013) та «Антропогенний геоморфогенез 
на території України» (2014-2017) рр. Підсумком 
проведених робіт є обґрунтовання концептуаль-
них положень та методики дослідження антропо-
генного геоморфогенезу в контексті сучасних гео-
морфологічних парадигм, визначення чинників 
та умов формування і функціонування природно-
антропогенних геоморфосистем різних типів на 
території України, обґрунтування класифікації 
природ-но-антропогенних геоморфосистем, до-
слідження  передумов,  лімітуючих чинників та 
особливостей антропогенного геоморфогенезу 
при різних видах господарської діяльності,  об-
ґрунтування типізації природно-антропогенних 
геоморфосистем на території України та її райо-
нування з урахуванням  геоморфологічних і нео-
геодинамічних режимів та обстановок пізньо-
кайнозойського й сучасного геоморфогензу, а 
також виявлення особливостей просторової орга-
нізованості та трендів розвитку природно-антро-
погенних геоморфосистем.  

Важливим напрямом фундаментальних дослі-
джень відділу на початку ХХІ ст. є розроблення 
науково-методичних засад геоморфологічного 
аналізу й картографування. У результаті НДР 
«Науково-методичні основи геоморфологічного 
аналізу та картографування» (2003-2006), а та-
кож низки госпдоговорів з Державною службою 
геології та надр України обґрунтовано методо-
логію, методи, методичні прийоми морфологіч-
ного, морфометричного, генетичного, морфо-
динамічного, неотектонічного аналізу, основи 
середньомасштабного геоморфологічного кар-
тографування. Для наукового супроводу робіт в 
рамках «Держгеолкарта-200» на морфоструктур-
но-морфоскульптурній основі розроблено зве-
дену легенду для геоморфологічних карт масш-
табів 1:200 000 і 1:500 000 та обґрунтовано нове 
геоморфологічне районування території України. 
Результати робіт узагальнено в колективній мо-
нографії [30].

Важливим етапом у роботі відділу стали робо-
ти зі створення карт для Національного Атласу 

України. Співробітники відділу геоморфології 
підготували серію карт, що увійшли до  розді-
лів «Геологічна будова», «Рельєф», «Екологіч-
ний стан природного середовища». Зокрема, це 
карти геоморфологічного районування,  морфо-
структури й морфоскульптури, льодовикових та 
водно-льодовикових відкладів,  неотектоніки й 
сучасних тектонічних рухів  земної кори, роз-
членованості рельєфу, антропогенної трансфор-
мації рельєфу, (В.П.Палієнко, М.Є.Барщев-
ський, Р. О . Спиця, А. В . Матошко, С. В . Жилкін, 
Л.Ю.Чеботарьова, Г.В.Кучма, О.М.Лугова).

У рамках виконання цільової комплексної про-
грами НАН України «Наукові основи нарощуван-
ня мінерально-сировинної бази України» викона-
но низку науково-дослідних проектів, що мають 
як науково-методичне, так і прикладне значення. 
Співробітники відділу взяли участь у виконанні 
тем «Конструктивно-географічні напрями регіо-
нального природокористування у зв’язку з роз-
витком мінерально-сировинної бази України» 
(2002-2006), «Морфоструктурно-неотектонічне 
районування України як основа для дослідження 
умов формування та збереженості корисних ко-
палин» (2007-2011) «Комплекси методів пошу-
ково-прогнозних структурно-геоморфологічних і 
неотектонічних досліджень у районах з різними 
неогеодинамічними режимами та обстановками» 
(2012-2016) (В. П. Палієнко, М. Є. Барщевський, 
Р. О. Спиця, С. В. Жилкін,  Л. Ю. Чеботарьова, 
Г. В. Романенко).

В результаті проведених досліджень було ви-
значено  загальні  напрями,  підходи  та  принци-
пи  спеціалізованих  досліджень  при  розв’язанні  
пошуково-прогнозних  завдань  у  районах  з  різ-
ними  неогеодинамічними  режимами  та  обста-
новками,  що  проявляються  в  межах  морфо-
структур  різних  типів. Встановлено закономірні 
зв’язки між типами морфоструктур, динамікою 
неотектонічних рухів земної кори та формуван-
ням і розміщенням родовищ корисних копалин. 
Оцінено головні чинники потенційної трансфор-
мації родовищ корисних копалин  та проведено 
районування території з урахуванням їх спільної 
дії. Виконано аналіз морфоструктурно-неотек-
тонічних умов формування родовищ корисних 
копалин впродовж ранньо-, середньо-, пізньоно-
вітнього підетапів неотектонічного етапу. Запро-
поновано  до  застосування  комплекси  методів  
пошукових морфоструктурних  і  неотектонічних  
досліджень  та обґрунтовано  перспективи  їх за-
стосування    в  районах  з  різними  неогеодинаміч-
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ними  умовами  та  обстановками.
Прикладні дослідження відділу впродовж ана-

лізованого етапу виконувалися на замовлення ба-
гатьох організацій. Тематика прикладних дослі-
джень стосувалася аналізу рельєфу для вирішен-
ня пошукових, інженерних, екологічних завдань.  
Слід відзначити  структурно-геоморфологічні 
дослідження для цілей лінійного будівництва 
(газопроводи, автомобільні магістралі), струк-
турно-геоморфологічні та неотектонічні дослі-
дження з метою довивчення сейсмічності й ви-
явлення зон неогеодинамічного ризику в районах 
розміщення АЕС, ГЕС, дослідження для потреб 
містобудування (створення геодинамічної мережі 
на території м. Києва, проведення мікросейсміч-
ного районування). 

Великий обсяг робіт виконано співробітника-
ми відділу для ліквідації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи. Ці роботи виконувалися в рам-
ках міждержавної програми «Глобальні зміни 
природного середовища й клімату», державних 
науково-технічних програм «Проблеми екологіч-
ної безпеки України», «Національної програми 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 
й спеціального захисту громадян на 1993-1995 
роки і на період до 2000 р.», «Державної про-
грами невідкладних заходів щодо питань лікві-
дації наслідків Чорнобильської катастрофи», а 
також державних програм «Екологічна безпека 
Украї-ни», «Ізоляція радіоактивних відходів у 
геологічних формаціях України» (В.П.Палієнко, 
Р. П.Купраш, М.Є.Барщевський, Ю.М.Швид-
кий, С.В.Жилкін, С.Г.Лісін.) 

В результаті виконання НДР «Встановлення 
геоморфологічних особливостей розвитку про-
цесів міграції радіонуклідів» (1993) та «Морфо-
структурно-неотектонічне вивчення територій 
полігонних досліджень з метою виявлення зон 
неотектонічної активізації» (1995)  вперше було 
проведено неогеодинамічне районування 30-кі-
лометрової зони ЧАЕС,  виявлено критерії й 
ознаки неотектонічних вертикальних і горизон-
тальних рухів земної кори по розломах, обґрун-
товано зв’язок глибинної міграції радіонуклідів з 
активними розломами.

Питання екологічної безпеки України висвіт-
лено в рамках теми «Визначення критеріїв і зон 
неогеодинамічного ризику в районах розміщен-
ня АЕС для цілей екологічної безпеки України» 
(2000). Внаслідок проведених робіт розроблено 

концептуальні засади й методику морфострук-
турно-неотектонічних досліджень для виявлення 
активних площових і лінійних структур, обґрун-
товано концепцію неогеодинамічного ризику для 
цілей екологічної безпеки України. 

Цей напрям набув подальшого розвитку під 
час виконання у відділі теми «Оцінка морфо-
структурно-неогеодинамічних умов в районах 
прокладання магістральних трубопроводів», що 
виконувалася в рамках наукового проекту «Ство-
рення експертної ГІС оцінки технічного стану 
трубопроводів та прогнозу їх залишкового ре-
сурсу» програми „Проблеми ресурсу й безпеки 
експлуатації конструкцій, споруд та машин” “Ре-
сурс” (2004-2006), спільного українсько-біло-
руського проекту ″Системний аналіз природних 
і природно-антропогенних небезпек і ризиків на 
території України і Білорусі (2016), госпдоговору 
з ПрАТ «Укргідроенерго» «Аналіз небезпечних 
для реалізації проекту будівництва каскаду ГЕС 
геоморфологічних та неотектонічних умов райо-
ну верхньої течії р. Дністер». (2017). 

В останні десятиріччя ХХ ст. та на початку 
ХХІ ст. найбільшу увагу українських геоморфо-
логів привертають питання визначення сутності 
геоморфосистем, характеристики зв’язків між 
їхніми складовими, оцінка зовнішніх і внутріш-
ніх чинників їх формування та функціонування, 
виявлення властивостей, особливостей просто-
рово-часової організованості, обґрунтування 
прогнозів розвитку в умовах природного та ан-
тропогенно трансформованого навколишнього 
середовища. Розв’язання цих питань в рамках 
геоморфосистемної парадигми відкриває широкі 
можливості для удосконалення теоретико-мето-
дологічних засад фундаментальних геоморфо-
логічних досліджень і вирішення багатьох регіо-
нальних і прикладних проблем.

На сучасному етапі дискусійними залишають-
ся питання удосконалення термінологічного апа-
рату геоморфосистемних досліджень, ієрархічної 
та генетичної неоднорідності, розшифрування 
механізмів ускладнення або спрощення, визна-
чення параметрів стійкості або змінності геомор-
фосистем тощо.

Дослідження просторової організованості гео-
морфосистем базуються на врахуванні сукуп-
ності морфологічно, генетично та структурно 
поєднаних елементів рельєфу, що перебувають 
у тісних парагенетичних зв’язках та пов’язані з 
різними обстановками прояву екзогенних, ендо-
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генних і антропогенних рельєфоутворювальних 
процесів, що достатньо детально висвітлено у 
публікаціях.

Відносно менше охарактеризовано часову ор-
ганізованість геоморфосистем, що розглядається 
як впорядковане, узгоджене існування елементів 
системи у кожний даний момент часу, або як по-
слідовність діючих рельєфоутворювальних про-
цесів, змін станів впродовж стадій, що змінюють 
одна одну в певному порядку. В усіх випадках 
часова організованість відображається у періо-
дичних змінах системоутворювальних процесів і 
потоків речовини та енергії. Розрізняють часову 
організованість структури геоморфосистеми (зі 
збереженням певного набору елементів, форм, 
процесів), а також часову організованість в ево-
люції геоморфосистем (етапність, стадійність 
розвитку). Зміни часової організованості геомор-
фосистем зумовлені синергетикою внутрішніх 
і зовнішніх чинників, що сприяє періодичному 
накопиченню та розрядці напружень, виникнен-
ню критичних ситуацій, формуванню геоморфо-
логічних порогів. Саме ці аспекти є базовими при 
дослідження змінності геоморфосистем у часі 
еволюційним шляхом, або шляхом переходу че-
рез порогові ситуації. 

Розв’язання складних проблем часової органі-
зованості геоморфосистем різних типів і рангів 
тісно пов’язане з виявленням нерівномірності та 
переривчастості геоморфогенезу на різних часо-
вих зрізах і у різних часових масштабах. Доведе-
но, що нерівномірність і переривчастість розвит-
ку геоморфосистем у загальному необерненому 
тренді геоморфологічної еволюції пов’язана з 
кліматичними змінами та диференційованістю 
тектонічних процесів упродовж досучасних ета-
пів геоморфогенезу, а на сучасному етапі - також з 
активністю антропогенних процесів, що підтвер-
джується великим обсягом емпіричних даних.

При вивченні переривчастості та нерівномір-
ності морфогенезу в зв’язку з дослідженням ча-
сової організованості геоморфосистем особливе 
значення має виявлення морфолого-генетичних 
змін рельєфу внаслідок синергетичної взаємодії 
процесів різних типів і різної інтенсивності, що 
визначають його зміни в межах певних часових 
періодів. Важливим при цьому є дослідження 
синхронності або асинхронності дії різних ре-
льєфоутворювальних чинників, які зумовлюють 
формування домінантних геоморфологічних 

комплексів у певному геоморфологічному прос-
торі та їх зміни впродовж різних часових інтер-
валів.

У рамках системної парадигми на особливу 
увагу заслуговує обґрунтування підходів до оцін-
ки динамічних станів геоморфосистем різних ти-
пів, що залежить від комбінацій та співвідношен-
ня рельєфоутворювальних чинників, які  визна-
чають загальні закономірності «геоморфологіч-
ної форми руху» і розвиток геоморфосистем та 
їх функціонування у різних геоморфодинамічних 
обстановках. 

Досвід досліджень відділу щодо змін динаміч-
них станів геоморфосистем на території України 
впродовж неотектонічного етапу дає підстави 
виділити пізньоеоцен-олігоценовий, пізньоолі-
гоцен-ранньопліоценовий та пізньопліоцен-ант-
ропогеновий підетапи, що розділені періодами 
інверсій тектонічних рухів, або істотних змін 
швидкостей односпрямованих рухів і відображе-
ні у регіональних перебудовах геоморфосистем і 
змінах їх динамічних станів, а також ряд стадій, 
що відображаються в локальних змінах актив-
ності рельєфоутворювальних процесів. 

Ці питання є завданням подальших геоморфо-
логічних досліджень. 

Висновки
Відмічаючи  значні здобутки українських геомор-
фологів, слід зазначити, що актуальними і пріо-
ритетними напрямами наукових досліджень на 
сучасному етапі є такі:
 розробка нових методів, удосконалення 

методолого-методичного апарату дослідження 
просторової та часової організованості рельєфу, 
оцінювання динамічних станів  геоморфосистем 
з метою виявлення закономірностей їх формуван-
ня, розвитку та функціонування; 
 вивчення морфодинаміки й неогеодинамі-

ки з урахуванням багатофакторності процесів 
геоморфогенезу й нелінійності рельєфоутворю-
вальних процесів у ретроспективі й на сучасному 
етапі розвитку;
 встановлення просторово-часових зако-

номірностей пізньокайнозойського й сучасного 
геоморфогенезу, аналіз умов формування мор-
фоструктури та морфоскульптури, прояву не-
безпечних (екстремальних) процесів, виявлення 
зон підвищеної геоморфологічної напруженості, 
районування території за прогнозованістю небез-
печних процесів; обґрунтування методів оціню-
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вання динамічних станів геоморфосистем різних 
типів;
 типізація геоморфосистем за структурними, 

генетичними, динамічними, віковими ознаками;
 виявлення хронології змін трендів геомор-

фогенезу і параметрів геоморфосистем різних 
рангів і типів на основі факторної оцінки систе-
моутворювальних чинників і домінантних гео-
морфологічних комплексів.
 розроблення принципів і методів геомор-

фологічного й неотектонічного картографування, 
особливо з використанням ГІС-технологій;
 обґрунтування напрямів і змісту пошуко-

во-геоморфологічних, інженерно-геоморфологіч-
них, еколого-геоморфологічних робіт;
 обґрунтування принципів і критеріїв оціню-

вання неогеодинамічного й геоморфологічного 
ризику.

До найактуальніших проблем в процесі  ви-
вчення геоморфосистем на сучасному етапі мож-

на віднести такі:
• наявність протиріч між безперервно-пере-

ривчастим розвитком рельєфу та стійкістю його 
окремих елементів;аргументація виділення ета-
пів, стадій формування нових геоморфосистем з 
іншою морфологічною структурою, іншою прос-
торово-часовою організованістю, генетичними та 
динамічними зв’язками;

• виявлення хронологічної послідовності та 
масштабів екстремальних подій, критичних си-
туацій, порогових значень у розвитку геоморфо-
систем.

Розв’язання цих проблем значною мірою зале-
жить від виявлення особливостей просторової та 
часової організованості геоморфосистем різних 
типів, як однієї з головних властивостей, завдя-
ки якій вони можуть формуватися і розвиватися у 
певних режимах та обстановках, пристосовувати-
ся до змін навколишнього середовища, визначати 
особливості енергомасопереносу та механізми 
геоморфогенезу в різних умовах.
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