
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 
2. Назва: фізична географія України. 
3. Тип: обов’язковий. 
4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Холоденко В.С., к. геогр. н., 
доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• аналізувати літературу з проблем фізичної географії України; 
• моделювати системи зв’язків у природно-територіальних комплексах України; 
• проводити комплексну характеристику природних умов і ресурсів та природно-територіальних 

комплексів (ПТК) з позицій системного підходу;  
• будувати комплексний фізико-географічний профіль території (акваторії);  
• виконувати порівняльний аналіз фізико-географічних країн (регіонів) чи окремих об’єктів. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні роботи), самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи екології, ґрунтознавство, 
хімія, біологія, вища математика. 
12.  Зміст курсу: Основи регіональної фізичної географії та загальний аналіз природних умов і 
природних ресурсів України. 1. Вступ до дисципліни «Фізична географія України». Фізико-географічне 
положення та орографічні складові України. 2. Геолого-геоморфологічна будова і ресурси надр. 3. 
Кліматичні умови і ресурси. 4. Моря, внутрішні води і їх ресурси. 5. Ґрунтово-рослинний покрив і 
тваринний світ. Регіональний аналіз природних умов та геоекологічних проблем. 6. Природно-
територіальні комплекси (ландшафти). 7. Фізико-географічне районування території України. 8. Зона 
мішаних хвойно-широколистяних лісів України. 9. Зона широколистяних лісів України. 10. Лісостепова 
зона України. 11. Степова зона України. 12. Українські Карпати. 13. Кримські гори. 14. Зміна основних 
компонентів НПС під впливом діяльності людини. 15. Геоекологічна ситуація в Україні. 16. 
Природоохоронні та заповідні території. 17. Геосистемний моніторинг навколишнього природного 
середовища. 18. Конструктивно-географічні засади регіонального природокористування. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Фізична географія України: підручник – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 511 с. 
2. Географічна енциклопедія України : В 3 т. – К.: Укр.енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1989-1993. 
3. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М.: ГУГК, 1978. – 183 с. 
4. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 480 с. 
5. Фізична географія УРСР / За ред. О.М. Маринича. – К.: Вища школа. – 1982. – 208 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: Лекції – 36 год., практичні 
роботи – 36 год., 108 год. – самостійна робота. Разом 180 годин. Методи: лекції, індивідуальні 
завдання,  індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів, 
розв’язок ситуаційних задач. 
15. Форми та критерії оцінювання: здійснюється за 100-бальною шкалою: розрахункові практичні 
роботи – 60 балів та  поточний модульний   контроль 1, 2, по 20 балів (40 балів): екзамен (письмовий у 
тестовій формі).   
16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                       Мельничук В.Г., д. г. н., професор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: XXXX. 
2. Title: physical geography of Ukraine. 
3. Type: required. 
4. Higher education on level: I (baccalaureate). 
5. Year of study, when discipline is offered: 2. 
6. Semester when studying discipline: 4. 
7. Number of established ECTS credits: 6. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Kholodenko V.S., candidate of geographical 
sciences, associate professor. 
9. Results of studies: after studying the discipline, the student must be able to: 
• analyze the literature on the problems of physical geography of Ukraine; 
• to model communication systems in natural-territorial complexes of Ukraine; 
• conduct a comprehensive characterization of natural conditions and resources and natural-territorial 
complexes (PTK) from the standpoint of a systematic approach; 
• to build a complex physical-geographical profile of the territory (water area); 
• perform comparative analysis of physical-geographical countries (regions) or individual entities. 
10. Forms of organization of classes: study lessons (lectures, practical works), independent work. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: basics of ecology, soil science, chemistry, 
biology, higher mathematics. 
12. Course contents: Fundamentals of regional physical geography and general analysis of natural conditions 
and natural resources of Ukraine.  1. Introduction to the discipline "Physical Geography of Ukraine".  Physico-
geographical position and orographic components of Ukraine.  2. Geological and geomorphological structure 
and resources of subsoil.  3. Climatic conditions and resources.  4. Sea, inland waters and their resources.  5. 
Soil and vegetation and wildlife.  Regional analysis of natural conditions and geoecological problems.  6. 
Natural-territorial complexes (landscapes).  7. Physical-geographical zoning of the territory of Ukraine.  8. 
Zone of mixed coniferous-deciduous forests of Ukraine.  9. Area of deciduous forests of Ukraine.  10. Forest-
steppe zone of Ukraine.  11. Steppe zone of Ukraine.  12. Ukrainian Carpathians.  13. Crimean mountains.  14. 
Changing the main components of NPCs under the influence of human activity.  15. Geo-ecological situation in 
Ukraine.  16. Conservation and conservation areas.  17. Geosystemic monitoring of the environment.  18. 
Structural and geographical principles of regional nature management. 
13. Recommended educational editions:  
1. Physical Geography of Ukraine: textbook - 3rd edition, p.  - K .: "Knowledge", KOO, 2006. - 511 p. 
 2. Geographical Encyclopedia of Ukraine: B 3 Vol. - К .: Укр.енциклопедия ім.  M.P.  Preferably, 1989-1993. 
 3. Atlas of natural conditions and natural resources of the Ukrainian SSR.  - M .: GUGK, 1978. - 183 p. 
 4. OM Marinich, PG Shishchenko  Physical Geography of Ukraine: Textbook.  - K .: Knowledge, 2005. - 480 p. 
 5. Physical Geography of the USSR / Ed.  OHM.  Marinich.  - K .: High school.  1982. - 208 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: Lectures - 36 hours, practical work – 36 
hours, 108 hours  - individual work.  180 hours total. Methods: lectures, individual tasks, individual and group 
research tasks, use of multimedia tools, solution of situational tasks. and current module control 1, 2 to 20 
points (40 points): exam (written in test form). 
15. Forms and criteria of assessment: carried out on a 100-point scale: estimated practical work - 60 points 
and current module control 1, 2 to 20 points (40 points): exam (written in test form). 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

 

Head of Department                                   V.G. Melnichuk Doctor of Geology, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


