
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

I. Формула спеціальності:
Фізична географія – наука про природу та антропогенні зміни ландшафтної 
оболонки Землі, що є середовищем життєдіяльності людства та земної біоти 
загалом.  Вивчається  ландшафтна  оболонка  як  цілісна  система,  а  також 
складові її підсистеми - територіальні й акваторіальні ландшафтні природні й 
антропогенно  перетворені  комплекси  (геосистеми)  різних  рангів  -  від 
ландшафтної фації до ландшафтної країни; геофізика і геохімія ландшафтів - 
галузі  фізичної географії,  що досліджують геохімічні  та геофізичні  процеси, 
зокрема  масоенергообмін,  динаміку  функціонування  і  територіальну 
диференціацію ландшафтної оболонки, її різнорангових комплексів. Народно-
господарське значення проблем, які  розв'язує фізична географія, полягає в 
потребі  знань  про  закономірності  формування  та  тенденції  розвитку 
ландшафтної оболонки й ландшафтних комплексів для організації виробничої 
і  невиробничої  діяльності  суспільства,  охорони  природного  середовища, 
раціонального використання природних ресурсів.

II. Основні напрямки досліджень:
-  Теоретичні,  експериментальні,  регіональні,  прикладні  проблеми  фізичної 
географії, геофізики та геохімії ландшафтів.
-  Закономірності  структури,  речовинного  складу,  формування,  розвитку, 
функціонування, динаміки ландшафтної оболонки, планетарні риси й основні 
фактори її просторової диференціації.
-  Закономірності  формування,  динаміки,  еволюції,  функціонування 
ландшафтних територіальних і  аквальних комплексів,  їх стійкості,  здатності 
до самовідновлення.
-  Закономірності  й  фактори  просторової  диференціації  та  інтеграції 
ландшафтних  комплексів  різного  рангу,  їх  типологія,  класифікація  і 
районування.
-  Роль  ландшафтно-геофізичних,  ландшафтно-геохімічних  процесів  у 
формуванні,  динаміці,  еволюції,  просторовій  диференціації  та  інтеграції 
ландшафтних  комплексів,  формуванні  екологічної  стійкості  ландшафтних 
комплексів різного рангу і природно-технічних систем.
-  Закономірності  зміни  ландшафтних  комплексів  під  впливом  технічних 
систем, формування  антропогенних природно-технічних систем,  принципи і 
методи  регулювання  й  управління  природними  комплексами.  Основи 
комплексної меліорації ландшафтів.
-  Розроблення  принципів  і  методів  спостереження,  відображення  (зокрема 
картографування),  аналізу  і  прогнозу  структури,  динаміки  й  еволюції 
ландшафтної оболонки і складових її територіальних та аквальних природних 
ландшафтних комплексів різного рангу і типу.

Спеціальність не включає досліджень:
– а) просторово-часової організації наземних і аквальних біологічних систем 

(біоценозів,  популяцій),  а  також  просторово-часової  організації  окремих 
компонентів ландшафтів;

– б) палеогеографії ландшафтів.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

географічні науки.
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