
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: XXXX. 

2. Назва: основи фізичної географії. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: I (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

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: 

● знати і розуміти основні види географічної діяльності, їх поділ; 

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

● визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її 

складових; 

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

технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку 

геосфер.; 

● аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних 

просторово-часових масштабах; 

● характеризувати комплексно природні, демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси 

територіальних об’єктів різних рангів, проводити експертизи та складати географічні, 

геологічні, гідрологічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації, проектні схеми та 

обґрунтовувати пріоритетні напрями просторового розвитку. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні роботи), самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: основи екології, хімія з основами 

геохімії, фізика з основами геофізики, інформатика з основами геоінформатики, метеорологія і 

кліматологія. 

12.  Зміст курсу: Теоретичні та прикладні аспекти основ фізичної географії  1. Вступ до навчальної 

дисципліни «Основи фізичної географії». 2. Сучасна структура географічної оболонки та географії в 

цілому, її закономірні зміни. 3. Симетрія, класифікація та районування у географії. 4. Теорія географії 

та теоретична географія. 5. Парадигми в географії. 6. Закономірності розвитку географічної оболонки. 

7. Кругообіг речовин в географічній оболонці. 8. Теорії походження Землі, материків, океану. 9, 10. 

Традиційні, сучасні, системні методи аналізу та спостережень в географічних дослідженнях. 11. 

Прогнозування та моделювання в географічній науці. 12. Природокористування як складова 

географічної науки. 

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. Медина В.С. Загальна фізична географія. – Київ: Радянська школа, 1974. – 232 с.  

4. Стадник О.Г. Відкриття й дослідження материків Землі. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 96 с. – 

(Б-ка журн. «Географія». Вип. 8 (80)).  

5. 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: Лекції – 24 год., практичні 

роботи – 20 год., 76 год. – самостійна робота. Разом 120 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): залік.   

16. Мова викладання: українська. 

 
 
 

В.о. завідувача кафедри                                                                       Романів О.Я., к. геогр. н., доцент 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: XXXX.  

2. Title: fundamentals of physical geography.  

3. Type: required.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Level of higher education: I (baccalaureate). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1.  

6. Semester when the discipline is studied: 1.  

7. Number of ECTS credits established: 4.  

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kholodenko V.S, candidate of 

geographical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to:  

 • know and understand the main types of geographical activities, their division;  

 • collect, process and analyze information in the field of geographical sciences;  

 • determine the main characteristics, processes, history and composition of the landscape shell and its 

components;  

 • apply models, methods of physics, chemistry, geology, ecology, mathematics, information technology, etc. in 

the study of natural and social processes of formation and development of geospheres. ;  

 • analyze the composition and structure of natural and sociospheres (according to specialization) on different 

spatio-temporal scales;  

 • characterize the complex natural, demographic, socio-economic conditions and resources of territorial 

objects of different ranks, conduct examinations and draw up geographical, geological, hydrological, 

geoecological conclusions, acts and recommendations, project schemes and substantiate the priority areas of 

spatial development.  

10. Forms of organization of classes: educational classes (lectures, practical works), independent work.  

11.Disciplines that precede the study of this discipline: basics of ecology, chemistry with the basics of 

geochemistry, physics with the basics of geophysics, computer science with the basics of geoinformatics, 

meteorology and climatology.  

12. Course content: Theoretical and applied aspects of the basics of physical geography. 1. Introduction to the 

discipline "Fundamentals of Physical Geography". 2. The modern structure of the geographical shell and 

geography in general, its natural changes. 3. Symmetry, classification and zoning in geography. 4. Theory of 

geography and theoretical geography. 5. Paradigms in geography. 6. Patterns of development of the 

geographical shell. 7. The cycle of substances in the geographical shell. 8. Theories of the origin of the Earth, 

continents, oceans. 9, 10. Traditional, modern, systematic methods of analysis and observation in geographical 

research. 11. Forecasting and modeling in geographical science. 12. Nature management as a component of 

geographical science.  

13. Recommended educational publications: 1. Bagrov M.V., Bokov V.O., Chervanev I.G. Geology. - Kyiv: 

Lybid, 2000. - 463 p.  

2. Grishankov G.E. Introduction to physical geography: subject and method. - K .: Knowledge, 2001. – 249 p.  

3. Medina V.S. General physical geography. - Kyiv: Soviet School, 1974. - 232 p.  

4. Stadnik O.G. Discovery and study of the continents of the Earth. - H .: Type. Osnova group, 2010. - 96 p. - 

(B-ka magazine. "Geography". Issue 8 (80)).  

5. Stadnik O.G. Discovery and exploration of the oceans. - H .: Type. Osnova group, 2011. - 96 p. - (B-ka 

magazine. "Geography". Issue 1 (85)).  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: Lectures - 24 hours, practical work - 20 

hours, 76 hours.- individual work. A total of 120 hours. Methods: lectures, individual tasks, individual and 

group research tasks, use of multimedia tools, solution of situational problems.  

15. Forms and evaluation criteria: carried out on a 100-point scale: calculated practical work - 60 points and 

current modular control 1, 2, 20 points (40 points): credit.  

16. Language of instruction: Ukrainian.  

 

Acting Head of the Department              Romaniv O.Ya., candidate of geography science., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


