
Географія – наука про 
Землю 



Географiя - це комплексна наука, яка 

вивчає природу Землi, компоненти 

географiчної оболонки, територiальну 

органiзацiю населення та його 

господарську дiяльнiсть. 



Вперше термін «географія» вжив грецький вчений Ератосфен (ІІІ ст. до 

н.е.).Основним її завданням  спочатку був землеопис, а вже із XIX ст. – 

вивчення взаємозв’язків між природою, населенням та господарством 

всієї планети та її окремих частин. 



Географія українських і сумежних земель 

[Текст] : [в 2-х т.] : [факсимільне відтворення 1938 

р.] : [монографія]. Т.1 : Загальна географія 

/ [опрацював і зредагував В. Кубійович ; при 

співучасті: Р. Єндика, Е. Жарського, І. Зілинського 

[та ін.]. – К. : Обереги, 2005. – 512 с. 

Факсимільне перевидання унікальної наукової 

праці з географічного українознавства (Львів, 

1938), забороненої в СРСР і відсутньої на 

пострадянських просторах. Багата 

інформативним, добре систематизованим змістом, 

книга подає всебічну географічну й історико-

геополітичну характеристику етнічних земель 

України і суміжних територій, заселених 

українцями. 



Блій, Г. д.  Географія: світи, регіони, концепти 

[Текст] = Geography. Realms, pegions, and concepts : 

[суспільна регіональна географія світу] / Г. д. Блій, 

П. Муллер, О. І. Шаблій ; [пер. з англ. Д. Олесневич, 

О. Олесневич, Н. Стельмах [та ін.] ; Мічіганський 

ун-т ; Ун-т Маямі ; Львівський нац. ун-т імені Івана 

Франка. – К. : Либідь, 2004. – 740 с. 



Скарлато, Г. П.  Захоплююча географія 

[Текст] : навчальний посібник : рек. МО 

України / Г. П. Скарлато. – К. : Альтерпрес, 

1998. – 412, [3] c. 

Бугаева, Т. И.  Тайны материков и океанов. 

Удивительные природные явления [Текст] : 

[открытия, рекорды, достижения в области 

географии] / Т. И. Бугаева. – Донецк : БАО, 

2006. – 287, [1] c. 



Браславська, О. В.  Рекреаційна географія 

[Текст] : курс лекцій для студентів-географів 

педагогічних ун-тів / О. В. Браславська ; [уклад. 

О. В. Браславська ; рец. Г. І. Денисик, Б. О. 

Чернов] ; МОН України, Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2014. – 175, [1] с. 

С45  Скрипник, Н. Я.  Рекреаційна географія 

[Текст] : навч. посібник : рек. МОНмолодьспорту 

України як підручник для студ. ВНЗ 

/ Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 294, [1] c. 

Масляк, П. О.  Рекреаційна географія [Текст] : 

навч. посіб. : рек. МОН України / П.О. Масляк. – 

К. : Знання, 2008. – 343, [1] с. 



Масляк, П. О.  Географія України [Текст] : 

[навч. посібник для учнів, абітурієнтів, 

студентів та учителів] / П. О. Масляк. – К. : 

Стафед-2, 2000. – 147, [2] с. 



Рельєф України [Текст] : навч. посібник 

/ Б. О. Вахрушев, І. П. Ковальчук, О. О. Комлєв 

[та ін.] ; за ред. В. Стецюка ; МОН України. – К. : 

Слово, 2010. – 684, [2] с.  

Висвітлено історію вивчення рельєфу України, вказана 

його роль у комплексі чинників розвитку природного 

середовища теренів держави, охарактеризовано 

чинники формування рельєфу земної поверхні регіону: 

геологічну та тектонічну будову, слабкі та помірні 

диференційовані новітні рухи земної 

поверхні, кліматичні умови сьогодення і минулого, які 

знайшли відображення у 

діяльності екзогенних геоморфологічних процесів, 

основні види господарської діяльності. Наведено 

принципи, критерії і таксони геоморфологічного 

районування, дано загальну характеристику його 

одиниць.  



Заставний, Ф. Д.  Географія України [Текст] : 

[навчальний посіб.] : у 2 кн. : затв. МО України як 

навч. посіб. для студ. географічних ф-тів та 

економічних спеціальностей ВНЗ 

/ Ф. Д. Заставний. – Львів : Світ, 1994. – 470, [2] c. 



Байцар, А. Л.  Фізична географія України [Текст] : 

навч.-метод. посіб. / А. Л. Байцар ; 

МОНмолодьспорту України, Львівський нац. ун-т 

імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – 353, [1] с. 

Маринич, О. М.  Фізична географія України 

[Текст] : підручник : затв. МОН України 

/ О. М. Маринич, П. Г. Шищенко. – К. : Знання, 

2005. – 511, [1] с. 



Дністрянський, М. С.  Етногеографія України 

[Текст] : навч. посібник : рек. МОН України 

/ М. С. Дністрянський ; МОН України, ЛНУ 

імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Ів. 

Франка, 2008. – 230, [2] c.  

 У посібнику розкрито предмет та завдання 

етногеографії, її місце в системі наук. 

Обґрунтовано теоретичні основи, методологію та 

методику етногеографічних досліджень. 

Охарактеризовано джерела етногеографії України. 

Відображено історико-географічні передумови 

формування етногеографічної ситуації в Україні. 

Детально проаналізовано основні параметри 

етногеографічної структури сучасної України, 

тенденції та напрями розвитку етногеографічних 

процесів. Висвітлено регіональні етногеографічні 

відмінності в Україні та прикладні проблеми 

регіональної етнополітики. 



Географія: Україна і світ [Текст] / Я. Б. Олійник, 

П. Г. Шищенко, А. В. Степаненко, П. О. Масляк. – 

2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 456 с.  

У пропонованій книзі автори дають загальний 

географічний огляд земної кулі, детально 

розкривають зміст фізичної та економічної 

географії України. Значна увага приділяється 

висвітленню сучасної економічної і соціальної 

географії. Наводиться економіко-географічна 

характеристика 22 країн Європи, Азії, Америки 

й Австралії. За змістом книга відповідає 

програмі з географії для вступників на 

економічні, географічні та інші спеціальності 

вищих навчальних закладів, дає відповіді на 

кожне питання.  





Тімець, О. В.  Професійна компетентність вчителя 

географії [Текст] : рек. МОН України як 

навчальний посібник для студентів-географів 

педагогічних ВНЗ / О. В. Тімець ; [рец. Коберник 

О. М., Біда О. А., Денисик Г. І.] ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : 

Сочінський, 2008. – 319, [1] с. 



Топузов, О. М.  Загальна методика навчання 

географії [Текст] : підручник : затв. 

МОНмолодьспорту України / О. М. Топузов, 

В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна. – К. : 

Картографія, 2012. – 511, [1] с. 



Браславська, О. В.  Методика навчання географії у 

профільній школі [Текст] : курс лекцій / О. В. 

Браславська ; [уклад. О. В. Браславська ; рец. Г. І. 

Денисик, Б. О. Чернов] ; МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : 

Візаві, 2015. – 214, [1] с. 

Методика викладання географії у вищій школі 

[Текст] : [навч. посібник] / Уманський ДПУ імені 

Павла Тичини ; [уклад. О. В. Браславська, Л. М. 

Запорожець]. – Умань : Візаві, 2015. – 183, [1] c.  



Методика дослідницької роботи на шкільному 

географічному майданчику [Текст] : навч. 

посібник для студ. природничо-географічних ф-

тів / уклад. Ситник О. І., Трохименко Т. Г. ; [рец. 

Денисик Г. І., Волжанина Г. О.]. – Умань : 

Сочінський, 2013. – 219, [1] c.  

Ситник, О. І.  Організація навчально-

дослідної роботи з географії на 

метеорологічному майданчику [Текст] : (курс 

лекцій) : [навч. посібник ] / О. І. Ситник, 

Н. І. Швець, О. В. Тімець ; [рец. Г. І. Денисик, 

О. О. Косовець, Г. О. Волжанина]. – Умань : 

Сочінський, 2010. – 160, [1] c.  



Тімець, О. В.  Формування фахової 

компетентності майбутнього вчителя географії у 

процесі професійної підготовки [Текст] : 

[монографія] / О. В. Тімець ; [рец. Топузов О. М., 

Васянович Г. П., Денисик Г. І.] ; Уманський ДПУ 

імені Павла Тичини. – Умань : Сочінський, 

2010. – 339, [1] c. 

У монографії систематизовано теоретичні 

положення  стосовно теоретико-практичних 

аспектів формування фахової компетентності 

майбутніх учителів географії, проаналізовано 

сучасний стан та ретроспективу їх професійної 

підготовки в Україні і за рубежем. Вивчено 

організаційно-педагогічні умови та запропоновано 

науково обґрунтовану модель формування фахової 

компетентності майбутнього вчителя географії у 

процесі професійної підготовки. 



Методика навчання географії материків і океанів 

[Текст] : навчально-методичний посібник для 

вчителів географії та студентів педагогічних ВНЗ 

/ О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Т. Г. Назаренко [та 

ін.]. – К. : Картографія, 2011. – 127, [1] с. 



Клімат України [Текст] : [монографія] / М-во 

екології та природних ресурсів НАН України, 

Державна гідрометеорологічна служба М-ва 

екології та природніх ресурсів України, 

Український наук.-дослідний 

гідрометеорологічний ін-т ; за ред. В. М. 

Ліпінського, В. А. Дячука, В. М. Бабіченко. – 

К. : Вид-во Раєвського, 2003. – 343, [1] c. 



Метеорологія з основами кліматології [Текст] : 

навчальний посібник для студ. природничо-

географічних ф-тів / МОН України, Уманський ДПУ 

імені Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та 

технологічної освіти, Природничо-географічний ф-т, 

Каф. географії та методики її навчання ; [уклад. О. І. 

Ситник]. – Умань : Візаві, 2013. – 193, [1] с. 

В посібнику розглядається організація 

метеорологічних спостережень, перспективи 

їхнього подальшого розвитку, зазначення 

гідрометеорологічної інформації. Описуються 

технічні засоби, які використовуються для 

проведення метеорологічних спостережень. 

Вміщено словник термінів.  



Мислюк, О. О.  Метеорологія та кліматологія 

[Текст] : навчальний посібник для студ. 

природничих спец. ВНЗ / О. О. Мислюк. – К. : 

Кондор, 2013. – 303, [1] c. 



Міщенко, З. А.  Мікрокліматологія 

[Текст] : навчальний посібник : рек. МОН 

України / З. А. Міщенко, Г. В. Ляшенко. – 

К. : КНТ, 2007. – 335, [1] с.  

Гончарова, Л. Д.  Клімат і загальна циркуляція 

атмосфери [Текст] : навчальний посібник : рек. МОН 

України як навчальний посібник для студ. 

гідрометеорологічних і географічних спеціальностей 

ВНЗ / Л. Д. Гончарова, Е. М. Серга, Є. П. Школьний ; 

МОН України, Одеський держ. екологічний ун-т. – 

К. : КНТ, 2005. – 251, [1] c. 



Географія - єдине мистецтво, в якому 

останні творіння завжди найкращі. 

Вольтер 


