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1. Анотація дисципліни  
Навчальна дисципліна «Конструктивна географія» належить до переліку 

вибіркових навчальних дисциплін за третім освітньо-науковим рівнем вищої 

освіти, що пропонується в рамках циклу професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти на першому році навчання.  

Вона розширює формування у студентів професійно-орієнтованої 

компетентності системного географічного дослідження та спрямована на 

засвоєння теоретичних і практичних знань, які дозволяють аналізувати 

теоретико-методологічні основи конструктивно-географічного дослідження. 
 

2. Мета навчальної дисципліни 

Мета:  формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, 

які дозволять аналізувати теоретико-методологічні основи конструктивно-

географічних досліджень 

3. Завдання:  

- формування здатностей навчатись та самонавчатись, керуючи часом 

представляти власні дослідження; 

- формування здатностей до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

виявлення та вирішення наукової проблеми; 

– вміння демонструвати знання сучасного стану, основних тенденцій і 

перспектив розвитку географії та виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові знання у сфері 

конструктивної географії; 

–  формування здатностей до наукової аргументації, володіння системним 

науковим світоглядом, застосовувати сучасні методи географічних та 

міждисциплінарних досліджень; 

– оволодіння сучасними концептуальними знаннями у сфері 

конструктивної географії та суміжних наукових напрямів, а також 

дослідницькими навичками достатніми для проведення наукових теоретичних і 

прикладних досліджень; 

–  дотримування етики та правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях. 

4. Пререквізити.  Курс викладається в другому семестрі ОП, успішне 

засвоєння ґрунтується на вивченні дисциплін «Філософія та методологія 

науки», «Організація наукової діяльності», «Обробка результатів 

експерименту», «Методологія та організація наукової роботи в економічній, 

соціальній та фізичній географії». 

5. Результати навчання: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Фахові компетентності: 

- здатність демонструвати знання сучасного стану, основних тенденцій і 

перспектив розвитку географії та виконувати оригінальні дослідження, досягати 
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наукових результатів, які створюють нові знання у сфері конструктивної 

географії; 

- здатність до наукової аргументації, володіння системним науковим 

світоглядом, застосовувати сучасні методи географічних та міждисциплінарних 

досліджень; 

- здатність дотримуватись етики та правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях. 

Програмні результати навчання (доповнення та поглиблення): 

- оволодіння сучасними концептуальними знаннями у сфері 

конструктивної географії та суміжних наукових напрямів, а також 

дослідницькими навичками достатніми для проведення наукових теоретичних і 

прикладних досліджень; 

- розуміння методології конструктивногеографічних досліджень та їх 

застосування у власній науковій діяльності; 

- формулювання гіпотез, обгрунтування висновків та наведення доказів, 

вміння критично аналізувати результати власних досліджень та інших 

дослідників; 

- планування і виконання експериментальних та теоретичних 

конструктивногеографічних досліджень з використанням сучасних методів та 

підходів; 

- розуміння філософської методології пізнання, ключових засад 

професійної та наукової етики, системи морально-культурних цінностей, 

дотримання принципів соціальної відповідальності та громадянської свідомості. 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни Конструктивна географія 
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10 
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залік 

Заочна  
            

 

6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л c дата інд с.р. л c дата інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Теми  занять Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Історія 

формування 

конструктивної 

географії. 

Конструктивний метод як 

основа вирішення 

конструктивно-

географічних проблем. 

Зародження 

конструктивної географії. 

Конструктивна географія 

у сучасній географічній 

науці. Розвиток 

конструктивної географії 

в Україні. Проблеми 

конструктивної географії. 

Місце конструктивної 

географії у системі 

природознавчих наук. 

 13  1  2 
  

 
   10    0.5         

Тема 2. Обʼєкт і предмет 

конструктивної 

географії. Географічний 

конструкт як обʼєкт 

дослідження 

конструктивної географії. 

Властивості 

географічного 

конструкту. Функції 

географічного 

конструкту. Структура 

географічного 

конструкту. Предмет 

конструктивно-

географічного 

дослідження. Терміни і 

поняття конструктивної 

географії. Поняття 

«конструктивної» та 

«прикладної» географії. 

 13  1  2 
  

 
   10  1  0.5     

 
  

Тема 3. Напрямки 

конструктивно-

географічних 

досліджень. 
Природничо-географічні 

конструктивні 

дослідження. 

Антропогенно-

географічні 

конструктивні 

дослідження. Стани 

географічних систем. 

11 1 
   

 10 1 
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Природно-антропогенні 

процеси та явища в 

географічних системах. 

Антропогенна 

обумовленість 

екологічних явищ. 

Тема 4. Концепції 

конструктивної 

географії Концепції 

природничої 

конструктивної географії. 

Концепції просторового 

виділення географічних 

систем. Концептуальні 

основи просторово-

часового функціонування 

географічних систем. 

Концепції антропогенної 

конструктивної географії. 

Концепції раціонального 

природокористування та 

сталого розвитку. 

11 1 
   

10 
 

0.5 
    

Тема 5. Системні 

географічні конструкції. 

Системи і системний 

підхід у географії. 

Конструкти географічних 

систем. Моделі і 

моделювання 

географічних систем. 

Конструкти системних 

географічних процесів. 

Функціональні 

конструкти. Динамічні 

конструкти. Еволюційні 

конструкти. Географічні 

конструкти конфліктних, 

кризових і 

катастрофічних ситуацій. 

Конструкти 

антропогенно-

модифікованих та 

антропогенних 

географічних систем. 

Географічні конструкти 

11 1 
   

10 2 0.5 
    



6 
 

прогнозованих ситуацій. 

Разом за  ЗМ1  59  5  4      50   
 

        

Теми  занять Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Динаміка і 

розвиток географічних 

систем. Динаміка 

географічних систем як 

науковий конструктивно-

географічний напрям. 

Закони динаміки 

географічних систем. 

Закономірності динаміки 

географічних систем. 

Принципи просторової 

динаміки географічних 

систем. Структура 

динамічних процесів 

географічних систем. 

Еволюція і розвиток 

географічних систем. 

Концепції і принципи 

розвитку географічних 

систем. Стійкість 

географічних систем до 

антропогенного 

навантаження. 

 6 1        5             

Тема 7. Організація 

географічних систем. 
Організація географічних 

систем. Простір як 

складова організації. Час 

як характеристика 

організації. Фактори 

організації географічних 

систем. Функціонування 

як прояв організованості 

географічних систем. 

Структурна організація 

географічних систем. 

Стани просторово-

часової організації 

географічних систем. 

Рівновага та організація 

географічних систем. 

Керування в організації 

географічних систем. 

 14 1  3      10             
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Тема 8. Оцінювання у 

конструктивно-

географічних 

дослідженнях. 
Оцінювання, його види, 

основні завдання та роль 

у конструктивно-

географічних 

дослідженнях. Підходи 

до економічної оцінки 

природних ресурсів. 

Еколого-географічне 

оцінювання (стійкості, 

забрудненості, 

екологічного потенціалу, 

ступеня антропогенного 

перетворення 

ландшафтів). 

6 1 
   

5 
      

Тема 9. Моделювання у 

конструктивно 

географічних 

дослідженнях. Сутність 

конструктивно-

географічного 

моделювання, його 

завдання, види. 

Математичні моделі 

географічних процесів і 

явищ. Картографічні 

моделі, їх типологія, 

використання. Еколого-

географічне моделювання 

природних процесів та 

явищ. Оптимізаційні 

моделі і їх основне 

призначення. Глобальні, 

регіональні і локальні 

географічні моделі. 

5.5 0.5 
   

5 
      

Тема 10. Прогнозування 

у конструктивно- 

географічних 

дослідженнях. Сутність 

конструктивно-

географічного 

прогнозування, його 

завдання, види. 

Методичні підходи до 

географічного та 

економічного 

прогнозування. 

Загальнонаукові та 

спеціальні методи 

8 
 

3 
  

5 
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прогнозування. 

Тема 11. 

Конструктивно-

географічні проблеми 

збалансованого 

природокористування. 
Сутність конструктивно-

географічних досліджень 

проблем: 

водокористування, 

землекористування, 

лісокористування, 

рекреаційного, 

природоохоронного 

природокористування. 

Підходи, сутність і 

структура досліджень 

збалансованого 

природокористування. 

5.5 0.5 
   

5 2 
     

Тема 12. 

Конструктивно-

географічні 

дослідження 

сільськогосподарського, 

лісогосподарського і 

природоохоронного 

природокористування. 

5.5 0.5    5       

Тема 13. 

Конструктивно-

географічні 

дослідження 

регіональних 

рекреаційних систем. 

Геоекологічні підходи до 

формування 

рекреаційних 

геотехсистем. 

Особливості 

проектування і розвитку 

рекреаційних 

геотехсистем. 

Концептуальні підходи, 

методи і критерії 

проектування 

регіональних 

рекреаційних систем та їх 

складових елементів. 

5.5 0.5    5       

Тема 14. 

Конструктивно-

географічні 

дослідження 

регіональних 

5.5 0.5    5       
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природоохоронних 

систем. Геоекологічні 

підходи до формування 

природоохоронних 

геотехсистем, 

особливості 

проектування і розвитку 

природоохоронних 

геотехсистем. 

Концептуальні підходи, 

методи і критерії 

проектування схем 

регіональних екомереж. 

Разом за ЗМ 2 55  5 
 

     50   
 

        

Усього годин  120  10 10      100   
 

        

 

6.2.1. Теми семінарських занять 

№ 

 

Назва теми Кількість 

годин 

Кількість 

балів 

1 Конструктивно-географічні дослідження для потреб геопланування 2 10 

2 Конструкти географічних систем. 2 10 

3 Комплексний географічний профіль: побудова та аналіз 3 10 

4 Прогнозування природно-антропогенних географічних конструктів 3 10 

6.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

Термін 

1.  Регіональні відмінності господарського освоєння Волинської області  11.05.22 

2.  
Регіональні відмінності господарського освоєння Закарпатської 

області 

 11.05.22 

3.  
Регіональні відмінності господарського освоєння Хмельницької 

області 

 11.05.22 

4.  
Регіональні відмінності господарського освоєння Тернопільської 

області 

 11.05.22 

5.  
Регіональні відмінності господарського освоєння Чернівецької області  11.05.22 

6.  
Регіональні відмінності господарського освоєння Івано-Франківської 

області 

 11.05.22 

7.  Принципи проектування об'єктів ПЗФ  11.05.22 

8.  Сільськогосподарське природокористування в Чернівецькій області  11.05.22 

9.  Сільськогосподарське природокористування в Хмельницькій області  11.05.22 

10.  Сільськогосподарське природокористування в Тернопільській області  11.05.22 

11.  Еколого-географічний аналіз Закарпаття  11.05.22 

12.  Еколого-географічний аналіз Полісся  11.05.22 

13.  Еколого-географічний аналіз Поділля  11.05.22 

14.  Еколого-географічний аналіз Прикарпаття  11.05.22 

15.  Лісогосподарське природокористування в Чернівецькій області  11.05.22 
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№ 
Назва реферату чи дослідницької роботи ПІБ 

Термін 

16.  Лісогосподарське природокористування в Закарпатській області  11.05.22 

17.  Лісогосподарське природокористування у Волинській області  11.05.22 

18.  Промислове природокористування у Львівській області  11.05.22 

19.  Промислове природокористування у Івано-Франківській області  11.05.22 

20.  Промислове природокористування у Чернівецькій області  11.05.22 

 

6.2.3. Самостійна робота 

 Тема год./балів дата 

1 Д. І. Богорад – основоположник конструктивної географії  11.05.22 

 Місце конструктивної географії у системі природознавчих наук.  11.05.22 

2 Галузеві напрями та приклади конструктивно-географічних 

досліджень 
 11.05.22 

3 Властивості географічного конструкту.   

4 Суть концепції «поляризованого ландшафту»  11.05.22 

5 Типи геосистем (ГТС) та приклади їхнього конструктивно-

географічного дослідження 
 11.05.22 

6 Природно-антропогенні процеси та явища в географічних 

системах. 
  

7 Сумісність геотехсистеми  11.05.22 

8 Стійкість географічних систем до антропогенного навантаження.   

9 Генеральна схема планування території України  11.05.22 

10 Конструктивна географія, планування території та несприятливі 

фізико-географічні процеси і явища 
 11.05.22 

11 Структурна організація географічних систем.   

12 Негативні природні процеси та об'єкти антропогенного впливу на 

природне середовище 
 11.05.22 

13 Геоекологічна експертиза як напрям конструктивної географії  11.05.22 

14 Еколого-географічне оцінювання (стійкості, забрудненості, 

екологічного потенціалу, ступеня антропогенного перетворення 

ландшафтів). 

 11.05.22 

15 Загальнонаукові та спеціальні методи прогнозування.  11.05.22 

16 Підходи, сутність і структура досліджень збалансованого 

природокористування. 
 11.05.22 

17 Конструктивно-географічні дослідження сільськогосподарського 

природокористування. 
 11.05.22 

18 Конструктивно-географічні дослідження лісогосподарського  

природокористування. 
 11.05.22 

19 Конструктивно-географічні дослідження природоохоронного 

природокористування. 
 11.05.22 

20 Особливості проектування і розвитку рекреаційних геотехсистем.  11.05.22 

21 Особливості проектування і розвитку природоохоронних 

геотехсистем 
 11.05.22 

7. Політика курсу 

 Впродовж семестру для перевірки знань здобувачів та контролю за 

самостійною роботою застосовують письмові (в т.ч. тести) роботи, письмові роботи (в 

т.ч. тести) з тем самостійної роботи, виступи на семінарських занять. Під час 
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практичних занять здобувач вищої освіти повинен продемонструвати обізнаність 

щодо сутності понять, термінів та категорій.  

  Питання дотримання академічної доброчесності регламентуються ЗУ «Про 

вищу освіту» та локально-правовими актами ЗВО: Правила академічної доброчесності у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o/view,  Положення про 

виявлення та запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view, Положення 

про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю знань студентів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/viewhttps://drive.google.com/file/d

/16FPnHMJXd2al362HvDwmvoZ5uEih42ks/view?usp=sharing та Етичний кодекс  Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  

https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view 

8. Методи навчання, система контролю та оцінювання 

 Методами навчання є словесні (лекція, пояснення, бесіда, розповідь), на 

семінарських заняттях використовуються проблемне навчання та створення проблемних 

ситуацій, технологія навчання дією, кейс-метод та ін. 

Види та форми контролю  
Контроль знань студентів ґрунтується на здійсненні поточного і підсумкового 

контролю при застосуванні таких засобів діагностики, як практичні і самостійні роботи, 

тестування, індивідуальні завдання, письмове і усне опитування. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Модульний контроль проводиться у вигляді письмового фронтального опитування. Форма 

підсумкового контролю (іспит) полягає в оцінюванні засвоєння  студентом навчального 

матеріалу на підставі усних відповідей на підсумковому модулі (або тестування) та 

результатів виконання певних видів робіт. 

Методи контролю 
Методами контролю є: усний контроль, письмовий, тестовий при застосуванні 

індивідуальної та фронтальної перевірки знань, умінь і навичок здобувачів. 

1. Контроль засвоєння лекційного і самостійного опрацювання теоретичного 

матеріалу здійснюється на основі модульного (письмового) фронтального опитування, в 

тому числі – тестування. 

2. Контроль засвоєння знань та набуття вмінь і навичків на семінарських заняттях. 

3. Контроль виконання індивідуальних завдань здійснюється за бажанням здобувачів, 

як додаткових (необов'язкових для виконання) науково-дослідницьких завдань шляхом 

оцінювання виконаних рефератів та усного індивідуального захисту результатів досліджень. 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

 Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни (до 100 балів) є сумою рейтингових 

оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності, за виконані 

ІНДЗ та контроль модуль (залік). Максимальну кількість балів, яку може отримати студент 

до іспиту у сумі становить 60 балів, а саме 30 балів в кожному з модулів (20 балів на 

семінарах, 5 балів за контрольну роботу і 10 за самостійну роботу). 40 балів відводиться на 

контрольний модуль. Додатково студент може отримати до 20 балів за виконання ІНДЗ. 

Підсумкова оцінка виставляється за сумою всіх отриманих балів згідно шкали оцінювання. 

При цьому в екзаменаційній відомості зазначається сумарна кількість набраних балів, оцінка 

за шкалою ECTS і оцінка за національною шкалою. 

https://drive.google.com/open?id=1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o
https://drive.google.com/open?id=1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o
https://drive.google.com/file/d/1EzBsehqERCEzxJwWe-rz6_eTUFUBGv4o/view
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view
https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-k98GPc9E8KznQ/view
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Поточне оцінювання (семінари, тестування та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 

 

 

Змістовий  

 

модуль 2 40  100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6-8 Т9 Т10 Т12 Т13 Т14 

 3 8  3 3 13  11 3 3  3  10  10  

9. Рекомендована література 

9.1. Базова (основна) 
1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія / В.А. Барановський – К.: 

Фітосоціоцентр, 2001. – 252 с.  

2. Гавриленко Е.П. Геоекологичне обґрунтування проектів природокористування / Е.П. Гавриленко – 

К.: Видавничо-інформаційний центр «Київський університет», 2008. – 304 с.  

3. Гавриленко Е.П. Ландшафтно-экологическое обоснование территориальных схем и проектов 

природопользования / Е.П. Гавриленко – К.: Фитосоциоцентр, 2003. – 188 с.  

4. Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. 

Теоретические и методические исследования. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 177-180.  

5. Пащенко В.М. Конструктивно-географічний підхід і ландшафтознавство // Антропогенні географія 

і ландшафтознавство в ХХ і ХХІ століттях. – Вінниця – Воронеж: Гіпаніс, 2003. – С. 45-51.  

6. Пащенко В.М. Основні поняття і проблеми еколого-географічних досліджень / Український 

географічний журнал. – К.: Видавничий дім „Академперіодика”, 1994, № 4. – С. 8-16.  

7. Петлін В.М. Конструктивне ландшафтознавство – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2006. – 357 с.  

8. Петлін В.М. Конструктивно-географічні дослідження в ландшафтознавстві / В.М. Петлін // Наукові 

записки ТДПУ. Серія: географія. – Тернопіль: Видавн. відділ ТНПУ, 2004. – Частина 1. – С. 21 – 26.  

9. Петлін В.М. Конструктивна географія / В.М. Петлін. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2010. – 544 с.  

10. Руденко В.П., О.І. Чернюх. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального 

природокористування в Україні у першій половині ХХ ст. – Чернівці: Рута, 2004. – 216 с.  

11. Царик Л.П. Конструктивна географія. Навчадбний посібник – Тернопіль: Редакц. –видавн. відділ 

ТНПУ, 2016. – 128 с.  

12. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании – К.: 

Фотосоциоцентр, 1999. – 284 с.  

13. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір: монографія. У 2-х т. / М. Д. 

Гродзинський. – К.: ВПЦ “Київ. ун-тет”, 2005. – Т. 2. – 503 с.  

14. Іванов Є. Ландшафти гірничопромислових територій : [монографія] / Є. Іванов. – Львів: ВЦ 

ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 334 с.  

15. Пащенко В.М. Методологія і методи наукових досліджень: навчальний посібник. Ніжин: ТОВ 

«Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. 212 с. 

16. Петлін В. М. Екологічні механізми організації природних територіальних систем / В. М. 

Петлін. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 304 с.  

17. Основы конструктивной географии / [под ред И. П. Герасимова, В. С. Преображенского]. – М. 

: Просвещение, 1986. – 288 с.  

18. Райхлин В. А. Конструктивное моделирование систем / В. А. Райхлин. – Казань: Изд-во 

“Фен”, “Наука”, 2005. – 303 с.  

19. Шищенко П. Г. Прикладная физическая география /П. Г. Шишенко. – К.: Выща шк., 1988. – 

192 с.  

20. Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрями розвитку: 

проект "Наукова книга" / Л. Г. Руденко. НАН України. Ін-т географії. К. : Наук. думка, 2011. 104 
с.  
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21. Мальчикова Д.С. Методологія і методи суспільно-географічних досліджень: Робочий 

зошит. Навчально-методичний посібник до практичних і семінарських занять. Херсон: ПП 

Вишемирський В.С., 2017. 85 с.  

22. Маруняк Є.О. Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України. К.: Реферат, 2007. 

224 с.  

23. Мезенцев К.В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: 

Монографія. К.: ВПЦ “Київ, ун-т”, 2005. 253 с.  

24. Пилипенко І.О. Методи та методики суспільно-географічних досліджень: Навчальний 

посібник. Херсон: ПП Вишемирський B.C., 2009. 156 с.  

25. Топчієв О. Г. Методологічні засади географії: підручник. Херсон: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. 366 с.  

26. Топчієв О. Г. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля: 

навч. посіб. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 348 с.  

27. Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної 

політики. Навч. посіб. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 372 с.  

28. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: Навч. 

посібник. Одеса: Астропринт, 2005. 632 с.  

29. Шаблій О. І. Основи суспільної географії: Підручник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2012. 296 с.  

30. Богорад Д.И. Конструктивная география района. Основы районной планировки / Д.И. 

Богорад. – М.:Мысль,1965. – 407 с.  

9.2. Допоміжна 
1. Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень / М. Д. Гродзинський. 

– К.: Лікей, 1995. – 233 с.  

2. Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А. Г. Исаченко. – Л.: Наука, 

1980. – 320 с.  

3. Исаченко А. Г. Оптимизация природной среды: Географический аспект / А. Г. Исаченко. – М.: 

Мысль, 1980. – 264 с.  

4. Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу / А. В. Мельник. – 

Львів: Літопис, 1997. – 229 с.  

5. Пащенко В. М. Теоретические проблемы ландшафтоведения / В. М. Пащенко. – К.: Наук. 

думка, 1993. – 280 с.  

6. Петлін В. М. Закономірності організації ландшафтних фацій / В. М. Петлін. – Одеса: Маяк, 

1998. – 240 с.  

7. Петлін В. М. Системна природнича географія / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 

2011. – 249 с.  

8. Рудько Г. І. Ресурси геологічного середовища та екологічна безпека техно-природних систем / 

Г. І. Рудько. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 479 с.  

9. Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних 

територій України. Ніжин, 2009. 396 с.  

10. Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство: навчальний посібник. У 2-х частинах. 

Вінниця: Едельвейс і К., 2012. 336 с.  

11. Доценко А.І. Територіальна організація розселення (теорія та практика). К.: Фенікс, 2010. 536 

с.  

12. Дронова О.Л. Геоурбаністика: Навч. посібник. К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. 419 с.  

13. Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л.Г. Руденко. К.: Реферат, 2013. 

160 с.  

15. Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України» / Інститут 

географії НАН України. К., 2009. 300 с.  

16. Мальчикова Д.С. Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської 

місцевості на регіональному рівні: Монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 362 с.  

17. Мезенцев К.В. Регіональний розвиток в Україні: суспільнопросторова нерівність та 

поляризація: Монографія. К.: Прінт сервіс, 2014. 132 с.  
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18. Мезенцева Н.І. Гендер і географія в Україні: Монографія. К.: Ніка-Центр, 2013. 194 с.  

19. Мезенцева Н.І. Науково-дослідницький практикум з суспільної географії: Навч.-метод. 

видання. К.: ДП «Прінт Сервіс», 2014. 47 с.  

20. Нємець К.А. Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / 

Навчально-методичний посібник // Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 172 с.  

21. Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі: 

Монографія. Харків: ХНУ, 2013. 225 с.  

22. Олійник Я.Б. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у ХХ столітті: 

Навч. посібник. К.: ВГЛ «Обрії», 2011. 168 с.  

23. Пилипенко І. О. Суспільно-географічна периферія: концепція, параметризація і делімітація: 

Монографія. Херсон, 2015. 264 с.  

24. Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України: Монографія. К.: Інститут 

географії НАН України, 2009. 300 с.  

25. Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку: Навч. посібник. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2010. 286 с.  

26. Смаль В.В. Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно-

географічного дослідження. К.: Київський нац. ун-тет імені Тараса Шевченка, 2011. 370 с.  

27. Білоконь Ю.М. Регіональне планування: теорія і практика / Ю.М. Білоконь – К.: Логос, 2003.  

28. Білоконь Ю.М. Сучасні тенденції у розробці генеральних планів великих міст / 

Ю.М.Білоконь // Досвід та перспективи розвитку міст України. − К.: Діпромісто, 2005. – с. 5−14. 

 29. Бобра Т.В. Ландшафтные основы территориального планирования:учебное пособие / Т.В. 

Бобра, А.И. Лычак. – Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. - 172 с. 

 30. Гавриленко О.П. Геоекологічне обґрунтування проектів природокористування: навчальний 

посібник /О.Гавриленко. – К.:Ніка Центр, 2003. – 332 с. 
9.3 Інформаційні ресурси 
1. Український географічний журнал: https://ukrgeojournal.org.ua/uk/view-archive  

2. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. 

Географія. Екологія»: https://periodicals.karazin.ua/geoeco/about  

3. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки»: 

https://gj.journal.kspu.edu/index.php/gj/issue/archive   

3. Науковий журнал «Конструктивна географія та раціональне використання природних 

ресурсів» Київський національний факультет імені Тараса Шевченка, географічний 

факультет 

http://constructgeo.knu.ua/index.html 

4. Global Environmental Change: https://www.journals.elsevier.com/global-environmental-change   

5. Journal of Geology, Geography and Geoecology: https://geology-dnu.dp.ua/index.php/GG/index 

 6. Географіка. Географічний портал. Режим доступу: 

http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/konstruktivna_geografija/konstr 

uktivna_geografija_jak_nauka_jiji_zavdannja_ta_metodi/80-1-0-1045 

 7. Географічний конструкт, як об'єкт дослідження конструктивної географії. Режим доступу: 

https://studopedia.su/6_45813_geografichniykonstrukt-yak-obiekt-doslidzhennya-konstruktivnoi-

geografii.html 

 8. Еко Тур Інфо науковий журнал. Режим доступу: 

https://www.info.ecotour.com.ua/ua/golovna/41-tsentr/15-eko-tur-infonaukovij-zhurnal 
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