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Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 
обов’язкові для того, щоб сформувати розуміння предметної сфери 
географії та розуміння професійної діяльності, здатність до пошуку 
інформації з різних джерел, самостійного опрацювання та критичного 
аналізу. Студенти будуть ознайомлені із теоріями, парадигмами, 
концепціями комплексної фізичної географії на основі яких зможуть 
аналізувати склад і будову ландшафтів, робити науково виважені 
висновки, проводити комплексні та прикладні ландшафтознавчі 
дослідження території на основі сучасної методології, інтерпретувати 
результати дослідження і застосовувати їх у практиці, розробляти і 
створювати картографічні моделі із застосування геоінформаційних 
технологій, картографувати природно- та суспільно-географічні об’єкти 
і процеси, проводити типологію, класифікацію, районування. Набудуть 
навиків спілкування державною українською мовою, подання 
інформації в усній або письмовій формі з використанням фахової 
географічної термінології, а також іноземною мовою у професійній 
діяльності.

Коротка анотація курсу Дисципліна «Методика комплексних фізико-географічних досліджень» 
є завершальною нормативною/вибірковою дисципліною з спеціальності 
106 «Географія» для освітньої програми  «географія», 
яка викладається в 6 семестрі 
в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS).

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методика комплексних 
фізико-географічних досліджень» є формування базових, систематизованих 
знань та практичних вмінь з організації комплексних фізико-географічних 
досліджень як складової частини наук географічного циклу на основі 
ознайомлення студентів із теоретичними основами методики досліджень; 
набуття практичних навиків комплексних досліджень; організації польових 
досліджень (з наступним закріпленням на практиці); здатності самостійно 



досліджувати природно-географічні об’єкти, процеси, явища; 
розробляти і створювати картографічні моделі із застосування 
геоінформаційних технологій 

Література для 
вивчення дисципліни

Основна
Беручашвили Н.Л. Жучкова В.К. Методы комплексных физико-
географических исследований. Москва: Изд-во МГУ, 1997. 320 с.
Геренчук K.I., Раковська Е.М., Топчієв А.Г. Польові географічні дослідження. 
К.: Вища школа. 1975.
Жучкова В. К. Раковская Э. М. Методы комплексных физико-географических 
исследований. М. : Академия. 2004. 368 с. 
Міллер Г.П. Польове ландшафтне знімання гірських територій  К. : ІЗИН. 1996. 
168 с.
Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: навч. посібн. 
К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. 259 с

Допоміжна
Андрейчук Ю.М., Ямелинець Т.С. ГІС в екологічних дослідженнях та 
природоохоронній справі. Львів: “Простір-М”, 2015. 284 с.
Байрак Г. Муха Б. Дистанційні дослідження Землі: навч. посіб. Львів: ВЦ ЛНУ 
ім. І. Франка, 2010. 712 с
Геренчук К. І. Основні проблеми фізичної географії. К. : Вища школа, 1969. 
132 с.
Гриневецький В.Т, Маринич О. М., Шевченко Л. М Стаціонарні геофізичні і 
геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся. К., 1994. 108 с 
Давидчук В., Сорокіна Л., Родіна В. Методи ландшафтного картографування з 
використанням ГІС та інших комп’ютерних технологій. Вісн. Львів. нац. ун-ту 
ім. І. Франка. Сер. Географ. 2004. Вип. 31. С. 263-270. 
Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы 
географических исследований. М.: Мысль, 1996. 184 с.
Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. Ленинград: 
Наука, 1980. 222 с
Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Аэрокосмические методы 
географических исследований: учеб. Москва: Изд. центр “Академия”, 2004. 
336 с.
Методика полевих физико-географических исследований / Под ред. А.М. 
Архангельського. М.: ВШ, 1972, 300 с.
Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. 
Львов : Вища школа. 1974. 202 с.
Міллер Г. П., Петлін В. М., Мельник А. В Ландшафтознавство: теорія і 
практика : навч. посіб. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 
2002. 172 с.
Петлін В.М. Методологія та методика ландшафтознавчих експериментальних 
досліджень. Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. С. 307–340.
Черваньов І.Г., Ігнатьєв, С.Є. Ландшафтне картографування з використанням 
ГІС-технологій. Харків. 2006. 109 с.
Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном 
проектировании. К.: Фитосоциоцентр, 1999. 283 с.

Тривалість курсу 90  год.
Обсяг курсу Стаціонарна форма навчання: 48 годин аудиторних занять. З них 32 

годин лекцій, 16 годин практичних занять та 42 годин самостійної 
роботи
Заочна форма навчання: 24 години аудиторних занять. З них 16 годин 
лекцій, 8 годин практичних занять та 66 годин самостійної роботи

Очікувані результати Після завершення цього курсу студент буде : 



навчання - Знати 
-методи комплексних фізико-географічних досліджень та сфери їх 
застосування
-закономірності регіональної та локальної диференціації географічної 
оболонки на природні територіальні комплекси різних рангів 
-чинники (компоненти), що визначають ландшафтну структуру території  
-зміст польових ландшафтознавчих досліджень 

- Вміти 
-аналізувати склад і будову природних та суспільно-географічних систем на 
різних просторово-часових рівнях
-проводити комплексні фізико-географічні дослідження території з 
застосуванням ГІС-технології, базових знань з геології, хімії, фізики, 
екології, біогеографії. 
-систематизувати природні територіальні комплекси, аналізувати їх 
горизонтальну і вертикальну структуру
-організовувати і проводити польові дослідження
-використовувати польові та лабораторні методи для збору інформації, аналізу, 
узагальнення інформації про природно- і суспільно-географічні об’єкти і 
систем.
-укладати ландшафтні карти та легенди до них.

Ключові слова Методологія, методика, методи, геосистема, природний територіальний 
комплекс, ландшафт, морфологічна структура ПТК, ландшафтна карта, 
ландшафтний профіль

Формат курсу Очний і заочний 
Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна індивідуальна робота

Теми
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльнос
ті

Література.*** Ресурси в 
інтернеті

Завдан. 
год
л/п/с

Термін 
виконан
ня

1 Тема 1. Теоретичні та методичні основи фізико-
географічних досліджень. Історія та етапи розвитку 
методів географічних досліджень..

Лекція, 
самост

Сидоренко В.К., Дмитренко 
П.В. Основи наукових 
досліджень: навч. посібн. 

2/-/2 лютий

2 Тема 2. Принципи та методи наукового пізнання в 
географії. Класифікація методів фізико-
географічних досліджень. Загальнонаукові методи. 
Спеціальні методи. Основні методологічні 
принципи наукового дослідження

лекція, 
семінар 
самост.

Ті ж і Дьяконов К.Н., 
Касимов Н.С., Тикунов В.С. 
Современные методы 
географических 
исследований. 

2/2/2 лютий

3 Тема 3. Пізнавально-описовий і порівняльно-
географічний методи

Лекція, 
практ 
самост. 

Дьяконов К.Н., Касимов 
Н.С., Тикунов В.С. Совр-
еменные методы географи-
ческих

2/2/2 лютий

4 Тема 4. Математичний і статистичний методи. 
Напрямки застосування. Математико-
картографічне моделювання 

Лекція, 
практич
смаост 

Ті ж 2/2/4 березень

5-6 Тема 5. Дистанційні методи. Сучасні напрямки 
аерокосмічних досліджень. Методи дешифрування 
аеро- та космознімків. 

Лекція,
практ.
грпова 
робота 
самост.

Байрак Г. Муха Б. Ди-
станційні дослідження 
Землі

4/2/6 березень

7 Тема 6. Стаціонарні та напівстаціонарні 
географічні дослідження. Геофізичний та 
геохімічний методи у комплексних фізико-
географічних дослідженнях

Лекція, 
самост.

Гриневецький В.Т, 
Маринич О. М., Шевченко 
Л. М Стаціонарні геоф-
ізичні і геохімічні дослід-
ження ландшафтів Київ-

2/-/4 березень



ського Полісся. 
8-10 Тема 7. Організація і методика проведення 

польових комплексних фізико-географічних 
досліджень. Організаційні форми. Етапи науково-
дослідних робіт. Етапи збирання і накопичення 
інформації. Ведення польової документації. 
Польова ландшафтна карта

Лекція
Практ., 
самост.

Геренчук K.I., Раковська 
Е.М., Топчієв А.Г. Польові 
географічні дослідження. 
Жучкова В. К. Раковская Э. М. 
Методы комплексных физико-
географических исследований. 
Міллер Г.П. Польове ланд-
шафтне знімання гірських 
територій. Видина А.А. 
Методические указания по 
крупно-масштабным 
ландшафтным 
исследованиям

6/2/6 квітень

11-12 Тема 8. Види польових фізико-географічних 
досліджень. Ландшафтне профілювання. Робота на 
ключових ділянках. 

Лекція, 
практ. 
самост.

Ті ж 4/2/4 квітень-
травеньь

13-15 Тема 9. Методика ландшафтного картографування. 
Методи дрібно- і середьомасштабного 
ландшафтного картування. Методи 
великомасштабного картування ландшафтів 
гірських і рівнинних територій.

Лекція, 
практич
групова 
робота, 
самост.

Ті ж  6/4/8 травень

16 Тема 10. Геоінформаційні системи. ГЕІС як засіб 
формування, збереження та оновлення географічної 
інформації.

Лекція, 
самост.

Черваньов І.Г., Ігнатьєв, 
С.Є. Ландшафтне картогра-
фування з використанням 
ГІС-технологій. 

2/-/4 травень

Підсумковий контроль, 
форма

іспит в кінці семестру
письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
землезнавства, геології, геоморфології, грунтознавства, геоботаніки, 
геоінформаційних систем достатніх для сприйняття категоріального 
апарату дисципліни, та розуміння джерел 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу

Презентація, лекції, практичні роботи, колаборативне навчання (групові 
проекти)

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання.
Для вивчення курсу необхідно володіти такими програми як Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. Для 
укладання ландшафтних карт студентам рекомендується застосовувати 
ГІС ArcMap 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням: 
• практичні роботи (в т.ч. групові проекти та індивідуальна самостійна 
робота) : 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів_40__
• контрольні заміри (модулі): 10% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів_25__
 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів_50_
Підсумкова максимальна кількість балів__100_

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають кілька видів 
письмових робіт: порівняльно-описовий аналіз певної території, 
укладання ландшафтної карти та легенди до неї.
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 



на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих.

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 
заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи 
екзамену.

Теоретичні і методологічні основи географічних досліджень. Історія формування та 
етапи методів географічних досліджень. Класифікація методів географічних 
досліджень. Описово-пізнавальні методи. Порівняльно-географічний опис та його 
застосування у фізико-географічних дослідженнях. Математичні методи та їх 
застосування у фізико-географічних дослідженнях. Статистичні методи в природничій 
географії. Картографування природних територіальних комплексів як метод наукового 
дослідження. Поняття про природний територіальний комплекс (ПТК). Поняття про 
природні компоненти і чинники ПТК. Чинники ландшафтотворення, їхня класифікація. 
Літогенна основа ПТК. Висотна місцевість та критерії її виокремлення. Урочище, його 
різновиди і діагностичні ознаки. Фація як елементарний природний комплекс. 
Гірський ландшафт і чинники його відособлення. Ландшафтна місцевість і чинники її 
відособлення. Ландшафтне профілювання. Види ландшафтних карт та їхнє 
призначення. Прикладні ландшафтні карти. Ключова ділянка у ландшафтознавчих 
дослідженнях.. Орокліматичний сектор. Основні етапи складання ландшафтної карти. 
Основні завдання польових ландшафтних досліджень. Основні методи ландшафтного 
картографування. Поняття про морфологічну структуру ландшафту. Методи 
дослідження рельєфу. Морфологічні одиниці гірського ландшафту та їхні діагностичні 
ознаки. Структура ландшафту. Укладання легенди до ландшафтної карти. Аеро-
космічні дослідження. Дешифрувальні методи дослідження. Класифікація та види 
космознімків.. Види аерофотознімання. Сучасні напрямки аерокосмічних досліджень. 
Стаціонарні і напівстаціонарні дослідження. Геохімічні та геофізичні методи 
комплексних фізико-географічних досліджень. Геоінформаційні системи. ГЕІС як засіб 
формування, збереження та оновлення географічної інформації. Комплексне 
дослідження фацій. Закладення і опис грунтового розрізу.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу.




