
ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

1. Код: ПН 2 
2. Назва: Основи фізичної географії.  
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,0 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Романів Андрій 

Степанович, доцент, канд. геогр. наук, доцент кафедри геології та гідрології  
9. Результати навчання.  
Мета дисципліни. 
Вивчення загальних географічних закономірностей Землі.  
Завдання дисципліни. 
Засвоєння знань про основні фізичні властивості Землі як планети Сонячної системи; 

ознайомленням з етапами розвитку фізичної географії як науки її структурою та місцем серед 
географічних та суміжних дисциплін; формування уявлення про сучасні теорії внутрішньої будови 
Землі, розвиток геосфер та інше. 

В результаті вивчення дисципліни "Основи фізичної географії" студент повинен  
знати: 
- сучасне визначення географії як науки; 
- історію виникнення, розвитку та становлення природничої географії як науки; 
- структуру сучасної географії, її місце в системі наук; 
- об’єкт і предмет дослідження географії та її окремих наук; 
- джерела географічних знань; 
- вчення про географічну оболонку та  її закономірності. 
вміти: 
- читати географічну карту; 
- користуватись географічною літературою; 
- користуватись географічними термінами та номенклатурою; 
- робити узагальнення і абстрагування, що використовуються в географії; 
- користуватись географічними класифікаціями і термінологіями 
10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи (2 модулі, залік).  
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: – 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

Основи екології, Фізика Землі, Загальна геологія, Метеорологія і кліматології, Основи геохімії та 
гідрохімії. 

12. Зміст курсу: Фізична географія в системі географічних наук. Етапи розвитку природничої 
географії. Логіко-пізнавальний апарат географічного дослідження. Будова Всесвіту і Сонячної 
системи. Земля у Сонячній системі. Форма і розміри Землі. Гравітаційне поле Землі. Магнітосфера. 
Літосфера Землі. Рельєф. Атмосфера Землі. Гідросфера та її складові. Біосфера. Ґрунти. Загальні риси 
структури та закономірності розвитку географічної оболонки.  

. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. Землезнавство. – Київ: Либідь, 2000. –  463 с. 
2. Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию:  предмет и метод. –  К.: Знання, 2001. –  

249с. 
3. Коротун І.М. Основи загального землезнавства. – Рівне, 1999. – 308 с. 
4. Максаковский В.П. Историческая география мира. – М.: ЭКОПРОС, 1999. – 584 
5. Медина В.С. Загальна фізична географія. –  Київ: Радянська школа, 1974. – 232 с 
6. Стадник О.Г. Відкриття й дослідження материків Землі. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 96 с. 

– (Б-ка журн. «Географія». Вип. 8 (80)). 
7. Стадник О.Г. Відкриття й дослідження океанів. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с. – (Б-ка 

журн. «Географія». Вип. 1 (85)). 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 76 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним методами 
навчання. Лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття, презентації. Робота з 
картами. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): залік – центр незалежного тестування (комп’ютерне 

тестування).  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальна робота, модульні 

контролі (комп’ютерне тестування) – 2. 
16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
 
Завідувач кафедри геології та гідрології    Мельничук В. Г.  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE FUNDAMENTALS OF PHYSICAL GEOGRAPHY 
 

1. Code: PN 2. 
2. Title: The fundamentals of physical geography. 
3. Type: compulsory. 
4. Higher education level: the 1st (bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 1. 
6. Semester when the discipline is studied: 1. 
7. Number of established ECTS credits:4,0. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Romaniv Andriy Stepanovych, 
Candidate of Geographic Sciences, associate professor of the department of Geology and 
Hydrology 
9. Results of studies. 

The purpose of the course: 
The study of general regularities of earth.  
The task of the course: 
Acquiring the knowledge about the main physical properties of earth as a planet of the Solar system; 

an overview of the history of the development of physical geography as a science, its structure and place 
among geographical and related sciences; understanding of modern theories of earth’s internal structure, the 
development of geospheres and the like. 

As a result of taking the "Introduction to the specialty" course, the student must know: 
• a modern definition of geography as a science; 
• history of natural geography as a science discipline; 
• the structure of modern geography, its place in the system of sciences; 
• the subject and object of the geographical study; 
• sources of geographical knowledge; 
• geographical sphere theory and its regularities. 

and be able to: 
• interpret a geographical map; 
• use geographical literature; 
• use geographical terms and nomenclature; 
• make generalisations and abstractions prevalent in geogrpahy; 
• use geographical classifications and terms. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures (two 
modular controls, test). 
 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  − . 
−   Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Fundamentals 
of Ecology, Physics of the Earth, General Geology, Meteorology and Climatology, Fundamentals of 
Geochemistry and Hydrochemistry. 
12. Course contents: 

Physical geography in the system of geographical sciences. Stages of the development of natural 
geography. Logic-cognitive device of geographic research. The structure of the Universe and the Solar 
System. Earth in the Solar System. Form and dimensions of the Earth. Earth's gravitational field. 
Magnetosphere. The Earth's Lithosphere. Relief. Earth's Atmosphere. Hydrosphere and its components. 
Biosphere. Soils General features of the structure and patterns of geographic envelope development. 
13. Recommended educational editions:  

1. Bagrov MV, Bokov VO, Chervanov I.G. Earth Science. - Kyiv: Lybid, 2000. - 463 p. 
2. Grishankov GE Introduction to physical geography: subject and method. - K .: Knowledge, 

2001. - 249 p. 
3. Korotun I.M. Fundamentals of General Earth Science. - Rivne, 1999. - 308 p. 
4. Maksakovsky V.P. Historical geography of the world. - Moscow: EKOPROS, 1999. – 584 p. 
5. Medina V.С. General Physical Geography. - Kyiv: Soviet school, 1974. - 232 p. 
6. Stadnik O.G. The discovery and study of the continents of the Earth. - Kh.: Publishing group 

"Osnova", 2010. - 96 p. - (Geography, Issue 8 (80)). 
7. Stadnik O.G. Opening and exploring the oceans. - Kh.: Publishing group "Osnova", 2011. - 96 p. 

- (Geography, issue 1 (85)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 76 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: the study of discipline is achieved by informational, illustrative and problematic 
teaching methods, as well as lectures using information technologies, practical classes, presentations, work 
with maps. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.     
Final control (40 points): test  − independent assessing centre (computer testing).     
Current control (60 points): testing, questioning, individual work, 2 modular controls (computer 
testing).    
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department of Geology and Hydrology     
Doctor of Geological Sciences, Professor                                                       V.G. Melnichuk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


