
Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 4.2. «Теоретичні проблеми 

вчення про природні територіальні системи» 

Рівень BO третій (науковий) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

 програми 

103 Науки про Землю/ ОНП Науки про Землю 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, 

протяжність 

 

4 сем.,120 год, 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

120 год, з них: лекції – 10 год, практичні – 14 

год, консультації – 8 год, самостійна робота – 88 

год  

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра фізичної географії 

Автор дисципліни 

Доктор географічних наук  

професор кафедри фізичної географії 

Петлін Валерій Миколайович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Курс ґрунтується на знаннях аспірантами 

навчальних дисциплін за бакалаврський і 

магістерській курси. Якщо вони надавали 

інформацію про теоретичні основи як 

установлені основи, то курс теоретичних 

проблем вчення про природні територіальні 

системи розкриває невирішені проблеми 

основних положень практично всієї сукупності 

базових дисциплін, що сприяє формуванню й 

написанню тем докторських дисертацій з 

філософії у напрямі наук про Землю. 

Що буде вивчатися 

Пропонований курс розглядає основні 

положення вчення про природні територіальні 

системи, розкриваючи дискусійні моменти таких 

базових термінів як: система і системність; 

функціонування, динаміка та еволюція 

територіальних утворень; складові 

самоорганізації (біфуркації, атрактор); інваріант 

та інваріантність; організація та організованість 

систем; ймовірності розвитку та їх 

закономірностей; механізми організаційного 

управління систем тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Базовим положенням проблем є вчення про 

системну організованість територіальних 



утворень. Так, не дивлячись на значний час 

дослідження, поняття «система» досі існують 

проблеми у її визначенні, що спостерігається у 

багатьох дисертаціях докторського рівня. Тут 

головна увага стосується таких системних 

понять як «цілісність», «емерджентність» і 

«просторово-часова стабільність». Кожне з них є 

складним, багатофункціональним і міжсистемно 

організованим явищем, яке сягає 

організаційними коріннями углиб ієрархічних 

інформаційних взаємодій. 

Чому можна навчитися 

(результати 

 навчання) 

Знання про проблемні моменти у трактуванні 

таких фундаментальних положень у вченні про 

природні територіальні системи надасть 

аспірантам можливість самостійно (або за 

допомогою керівника) визначитись у 

проблемному полі теми дисертаційного 

дослідження. При цьому залишається 

можливість для їх індивідуального трактування 

відповідно до досліджуваної специфіки. 

Як можна користуватися 

набутими 

 знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Загалом курс «Теоретичні проблеми вчення про 

природні територіальні системи» 

характеризується методологічною цілісністю де 

всі проблемні ситуації взаємопереплетені, що 

формує у аспірантів вірне теоретичне бачення 

власного дисертаційного дослідження й надає 

можливість творчого теоретичного опрацювання 

його основних положень. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

  

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

