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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

ВАЛЕРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ПЕТЛІНУ – 65 РОКІВ 
 

 
 

15 березня 2016 р. колеги привітали з 
ювілеєм Валерія Миколайовича Петліна – док-
тора географічних наук, професора, завідувача 
кафедри конструктивної географії і картогра-
фії Львівського національного університету 
імені Івана Франка. 

Народився Валерій Миколайович у м. 
Кривий Ріг Дніпропетровської області в сім'ї 
геологів, де закінчив школу і гірничий техні-
кум. 

У 1977 р. закінчив географічний факуль-
тет Львівського державного університету імені 
Івана Франка. Саме з цим навчальним закла-
дом пов'язана його подальша наукова діяль-
ність.  

З 1979 р. працює на посаді інженера Чор-
ногірського географічного стаціонару. Дослід-
ження цього періоду послужили основою для 
написання кандидатської і докторської дисер-
тацій. У 1989 р. захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: «Динаміка і розвиток природ-
них територіальних комплексів Чорногірсько-
го ландшафту» в Інституті геофізики НАН 
України (Київ) під керівництвом професора 
Г.П. Міллера. 1999 р. захистив докторську ди-
сертацію на тему: «Закономірності організації 
ландшафтних фацій» в Одеському національ-

ному університеті імені І. І. Мечникова, 
науковий консультант – професор Г. І. Швебс. 

Працював на посадах асистента, доцента, 
професора кафедри фізичної географії, а з 2008 
р. є завідувачем кафедри конструктивної гео-
графії і картографії.. 

Наукові інтереси В. М. Петліна пов'язані з 
розвитком теоретико-методологічних і мето-
дичних засад конструктивної географії, ланд-
шафтно-екологічної експертизи, теоретичного 
та експериментального ландшафтознавства. 
Вагомий внесок зроблено у вивчення законо-
мірностей динаміки, розвитку та організації 
ландшафтних фацій. Суттєвим є авторський 
доробок у розвиток нових напрямів приклад-
них ландшафтознавчих досліджень – стратегія 
і синергетика ландшафтних систем. Учений 
окреслив концепції, основні атрибути і нап-
рями сучасних конструктивно-географічних 
досліджень, показав перспективи використан-
ня конструктивного методу і географічних 
конструктів. У практиці географічних дослід-
жень в Україні В. М. Петлін одним з перших 
розпочав використовувати методи досліджен-
ня ландшафтних систем з позиції теорії полів. 

За результатами досліджень Валерієм Ми-
колайовичем опубліковано 185 наукових 
праць, у тім числі: 15 монографій, підручник і 
4 навчальні посібники. Серед них – "Приклад-
не ландшафтознавство" (1993), "Закономірнос-
ті організації ландшафтних фацій" (1998), 
"Ландшафтно-екологічна експертиза" (2005), 
"Синергетика ландшафту" (2005), "Конструк-
тивне ландшафтознавство" (2006), "Концепції 
сучасного ландшафтознавства" (2006), "Стра-
тегія ландшафту" (2007), "Екологічні механіз-
ми організації природних територіальних сис-
тем" (2008), "Методологія та методика експе-
риментальних ландшафтних досліджень" 
(2009), "Конструктивна географія" (2010), 
"Системна природнича географія" (2011), "Си-
нергетичні залежності в організації природних 
територіальних систем" (2013), "Рекреаційно-
туристичний потенціал карстових печер Поділ-
ля" (2014) тощо. 

Під керівництвом В. М. Петліна захищено 
докторську і 9 кандидатських дисертацій. 

Сьогодні Валерій Миколайович – доктор 
географічних наук, професор, заступник Голо-
ви Спеціалізованої ради з захисту кандидатсь-
ких і докторських дисертацій, Голова Львівсь-
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кого відділення географічного товариства 
України, дійсний член національного комітету 
географів України при НАН України, Голова 
Українсько-американського благодійного фонду 
«Сейбр-Світло», член редакційної колегії: 
"Українського географічного журналу" Інститу-
ту географії НАН України, фахового видання 
"Наукові записки Тернопільського національно-
го педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка. Серія: Географія", "Вісника Львівсько-
го університету. Серія географічна". 

У 2015 р. кафедрі конструктивної географії і 
картографії виповнилося 15 років. Дата відносно 
незначна, але результативність співробітників 
кафедри є високою. Сьогодні, не дивлячись на 
певні труднощі, кафедра готує студентів за  

напрямами: Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористу-
вання, Географія. Різноманітність і багато-
векторність досліджень науковців кафедри під 
керівництвом В. М. Петліна уможливлює 
сподівання стати дієвим осередком географічної 
науки в Україні.  

Колектив географічного факультету 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка вітає шановного ювіляра, бажає 
міцного здоров’я, творчого натхнення, здійснен-
ня наукових задумів і проектів, спрямованих на 
подальший розвиток географічної науки. Зал-
ишайтеся й надалі таким людяним, толерантним 
і щирим. 
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Редколегія часопису 
 

 


