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ДИСЦИПЛІНА  
«ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
 
Анотація: Навчальна дисципліна “Інноваційні методи конструктивно-географічних 
досліджень” присвячена ознайомленню аспірантів з: тими засадами та 
парадигмами методології конструктивної географії, які сприяли появі низки саме 
інноваційних методів у її складі; з провідними класифікаційними підходами до 
систематики методів конструктивно-географічних досліджень та інноваційних 
методів, зокрема; низкою інноваційних методів конструктивної географії, які, за 
умови коректного свого застосування, будуть вести молодого науковця до успішного 
виконання дисертаційного дослідження. Разом з тим, під час вивчення дисципліни 
особлива увага звертається не лише на отримання нової інформації у галузі 
інноватики конструктивно-географічних досліджень та методів їх втілення, а й на 
оволодіння низкою програмних загальних та інтегральних, а також загальних 
фахових компетентностей. 
Мета навчальної дисципліни. Ознайомити аспірантів-майбутніх 
висококваліфікованих фахівців у галузі конструктивної географії з низкою 
інноваційних та новітніх методів конструктивногеографічних досліджень, які у тій чи 
іншій мірі будуть корисними для виконання ними дисертаційного дослідження, 
реалізації його експериментальної частини, а шляхом з’ясування сутності 
фундаментальних засад конструктивної географії, її ключових парадигм, які разом 
вплинули на формування її методичного апарату, сприяти формуванню у них 
якостей креативізму та нетривіальності як у написанні наукової роботи, так і 
запровадженні практичної компоненти до її складу. 
Попередні вимоги.  

1. Знати сутність провідних наукових концепцій та парадигм сучасної географії 
як науки. 

2. Вміти проявляти глибоке розуміння конструктивно-географічних основ 
раціонального природокористування та охорони природи. 

3. Вміти застосовувати попередньо набуті знання для розуміння предметної 
області конструктивної географії й майбутньої професії. 

4. Вміти використовувати у навчальній діяльності існуючі загальні та спеціальні 
географічні моделі і практики. 

5. Володіти навичками застосування під час вирішення завдань практичного 
типу розуміння еколого-економічних наслідків антропогенного впливу на 
природне середовище. 

Мова викладання: українська  
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ДВА.2.02.11.03, другий рік 
навчання.  
Кількість кредитів: 4  
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 

24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 

2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

Викладач: Удовченко Вікторія Віталіївна, д.геогр.н., доцент, доцент кафедри 

географії України географічного факультету. 

Інформація про викладача:  

https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-geografiyi-ukrayiny/vykladachi-

kafedry-geografiyi-ukrayiny/udovychenko-viktoriya-vitaliyivna/  

https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-geografiyi-ukrayiny/vykladachi-kafedry-geografiyi-ukrayiny/udovychenko-viktoriya-vitaliyivna/
https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-geografiyi-ukrayiny/vykladachi-kafedry-geografiyi-ukrayiny/udovychenko-viktoriya-vitaliyivna/

