
Анотація дисципліни 

"ВСТУП ДО ФАХУ" 
1. Назва дисципліни — "Вступ до фаху". 

2. Лектор — Бубир Наталя Олександрівна, канд. геогр. наук, доцент кафедри фізичної 

географії та картографії 

3. Статус — Дисципліна за вибором студента 

4. Курс — 3, 6 семестр (денне відділення), 2 курс 3 семестр (заочне відділення). 

5. Рівень вищої освіти – бакалавр. 

6. Кількість - кредитів - 2; академ. годин - 72 (у т.ч. лекції - 10, практичні заняття — 10, 

самостійна робота — 52). 

7. Попередні умови для вивчення – основні концептуальні засади з курсів фізичної та 

економічної географії. 

7. Опис курсу: Мета дисципліни : Формування системи знань про об’єкт і предмет 

вивчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади, основні 

етапи її розвитку, місце у формуванні наукової картини світу; ознайомлення з основними 

спеціалізаціями географічного спрямування. Завдання курсу — узагальнити й 

систематизувати знання студентів про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, 

її структуру й місце в формуванні наукової картини світу; сформувати уявлення про 

найважливіші теоретичні й методологічні засади сучасної географії, ознайомити студентів з 

основними спеціалізаціями природничо-географічного спрямування, представленими на 

кафедрі фізичної географії та картографії  

Структура курсу — Розділ 1. Основи теорії та історії сучасної географії (Тема 1. 

Об’єкт і предмет вивчення сучасної географії. Структура  системи географічних наук, Тема 

2. Історичний нарис розвитку географії, Тема 3. Методологія і методи географічних 

досліджень). 

Розділ 2. Основні спеціалізації та напрями розвитку географічної науки (Тема 4. Фізична 

географія, гідрологія, метеорологія, раціональне природокористування та геоекологія, Тема 5. 

Географічна картографія, геоінформатика, кадастр і моніторинг земель, Тема 6. 

Соціально-економічна географія, краєзнавство і туризм) 

8. Форми та методи навчання - лекції, практичні роботи та самостійна робота 

студентів згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання включають 

теоретичний захист практичних робіт, поточні і підсумкові модульні роботи. Контроль знань 

здійснюється шляхом тестування за модульно-рейтинговою системою. 

10. Навчально-методичне забезпечення - програма, яка включає інформаційну базу 

знань, перелік умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти, список 

рекомендованої літератури; конспект лекцій (в електронному вигляді), методичні 

матеріали для практичних робіт в електронному вигляді, методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів, контрольні питання для поточного та підсумкового 

контролю знань, комплект екзаменаційних контрольних завдань. 

11.Мова викладання — українська. 

12. Список рекомендованої літератури: 

 

Базова: 

1. Маринич, О.М. Структура географічної науки та її сучасний стан в Україні [Текст] / О.М. 

Маринич // УГЖ. – 1993. -  № 1.- С. 

2. Олещенко, В.  Географічна наука на межі століть [Текст] / В. Олещенко // Краєзнавство. 

Географія. Туризм. 2000. - №16.- С. 8-11. 

3. Гришанков, Г.Е. Введение в физическую географию. Предмет и метод : Учебное пособие 

[Текст] / Г. Е. Гришанков. – К. : Знання, 2001. - 249с. 

4. Максаковский, В.П. Географическая культура. [Текст] / В.П. Максаковский. – М.: Владос, 

1998. – 228с.  



5. Жупанський, Я.І. Історія географії в Україні : Посібник [Текст] / Я.І. Жупанський. – 
Чернівці: КВКФ «Колір-Друк», 2006. – 2 вид. – 276 с. 

6. Поросенко, Ю.В. История и методология географии [Текст] / Ю.В. Поросенко, 

Н.И. Поросенкова. – Воронеж. : Воронежский ун-т, 1991. – 223 с. 
 

Допоміжна: 

1. Жекулин, В.С. Введение в географию : Учебное пособие для вузов по спец. «География» 

[Текст] / В.С. Жекулин. – Л.: ЛГУ, 1989. – 270 с. 
2. Методы географических исследований // Основы конструктивной географии. - М., 1986. – С. 
252 – 281. 
3. Основы научных исследований. География [Текст]  / Под ред. Н.Д.Пистуна, Г.И.Швебса. – 

К.: Выща школа, 1988. – 192 с. 
4. Ильченко, В. Р. Формирование естественнонаучного миропонимания школьников : кн. для 

учителя [Текст] / В. Р. Ильченко. –  М. : Просвещение, 1993.-192 с.  
5. Шищенко, П.Г. Прикладная физическая география : учеб. пособие [Текст] / П.Г. Шищенко. – 

К. : Вища шк.., 1988. –190 с. 
 


