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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Історія, концепції та сучасні досягнення науки» складена 
відповідно до освітньо-наукової програми підготовки PhD студентів спеціальності 106 «Географія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історичні етапи розвитку фундаментальних 
теорій географії; сучасні проблеми та перспективи географії. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. Курс узагальнює 
розвиток фундаментальних теорій географічних наук і складає основу їх поглибленого вивчення. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування цілісного наукового світогляду в розумінні етапів становлення та 

діалектики розвитку географічної науки, а також нових актуальних напрямів досліджень та 
найважливіших сучасних досягнень. 

Завдання: 
- визначити місце та роль географії в розвитку цивілізації; 
- розкрити історичні етапи розвитку та методологічних аспектів географії; 
- узагальнити інформацію про концепції та сучасні досягнення географії; 
- розглянути основні напрями розвитку географії в Україні та доробок провідних наукових 

шкіл; 
- привити майбутнім спеціалістам навички самостійного опрацювання історичних джерел, 

критичного осмислення інформації та вміння застосовувати її на практиці. 
 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних 
компетентностей: 

- КСО.10 - здатність до самостійної науково-дослідної діяльності, кваліфіковане 
узагальнення наукових і експериментальних даних, самостійна підготовка 
публікацій у вітчизняних та  зарубіжних виданнях, патентування отриманих 
досягнень; 

- КЗН.03 – здатність засвоювати базові знання основ методології науки, 
закономірностей її розвитку, розуміння науки як системи знань, діяльності та 
соціального інституту, класифікації методів наукового знання; 

- КЗН.04 - спроможність виконання наукових досліджень з застосуванням сучасних 
методологічних основ реалізації експерименту, уміння документального оформлення 
результатів досліджень; 

- КЗП.02 – знання наукових концепцій та парадигм сучасної географії: хорологічної, 
системної, систематичної, синергетичної та інших;  

- КЗП.05 - здатність засвоювати базові уявлення про історію та методологію 
географічної науки 

 
Очікувані результати навчання. 
Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

- вміти самостійно проводити наукові дослідження, складати план дослідження та одержувати 
нові наукові й прикладні результати; 

- вміти використовувати сучасні методи пізнання, аналізувати сучасну наукову картину світу, 
відрізнити наукове знання від поза наукового, визначати фактори, що впливають на розвиток 
науки, характеризувати екологічні, етичні та економічні вимоги до сучасного експерименту; 

- володіння комплексними  та прикладними методами  дослідження в географії, 
фундаментальними навичками науково-дослідної роботи; 

- уміння представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, доповідей на симпозіумах, 
наукових публікаціях з використанням сучасних можливостей; 

- вміти  при плануванні, виконанні та обробці результатів науково-дослідних робіт, магістерських 
дисертацій  виділяти та аналізувати елементи логічної структури власної наукової діяльності 
(об'єкт, предмет, форми, засоби, методи, результат); 
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- вміти аналізувати наукову літературу з метою вибору напрямку досліджень, обра-ти самостійно 
або кваліфіковано сприйняти представлену тему досліджень; 

- вміти моделювати основні процеси майбутнього дослідження з метою вибору методів 
дослідження, наявного апаратурного забезпечення або створення нових методик, користуватися 
нормативно-правовими актами та нормативно-технічною документацією; 

- вміти обробляти та аналізувати отримані результати досліджень та документально їх оформляти; 
- характеризувати основні риси формування і розвитку первісного географічного світогляду, 

виявляти особливості зародження географії як окремої галузі знань; 
- аналізувати географо-детерміністичні, природничі і соціально-економічні концепції в географії, 

виявляти особливості становлення сучасної географії та вміти здійснювати аналіз 
концептуальних географічних напрямів цієї доби.;. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія, концепції та сучасні досягнення 

науки» студент повинен 
знати: 
• об’єктну і предметну сутність географічної науки; 
• головні загальнонаукові, загальногеографічні, природничо- і суспільно-географічні 

учення, теорії, концепції, гіпотези, категорії; 
• сутність загальногеографічних, природничо- і суспільно- географічних законів та 

закономірностей; 
• головні теоретико-методологічні проблеми географічної науки; 
• систему методів географічних досліджень; 
• новітні напрямки розвитку природничої і суспільної географії; 
 
вміти: 
• визначати місце географії у загальній системі наук і системі наук про Землю; 
• аналізувати чинні схеми класифікації географічної науки; 
• розкривати обсяг і зміст фундаментальних понять (категорій) географічної науки, 

значення поняттєво-термінологічних систем для засвоєння теорії і методології географічної науки; 
• аналізувати досягнення географічної науки; 
• використовувати набуті знання у вирішенні прикладних проблем. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредити ЄКТС 
 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  Сутність науки, наукового знання.  
Тема 1. Сутність і структура системи наукового знання. 
Сутність понять світогляд, наукове знання, науковий напрямок, наука; ознайомлення із 

відмінностями чуттєвого, емпіричного і теоретичного рівнів пізнання, особливостями еволюційного 
і революційного шляхів розвитку науки, сутністю і структурою системи наукового знання 

Тема 2. Методологія наукового пізнання. 
Аналіз методології наукового пізнання класичної, некласичної, постнекласичної науки; 

засвоєння знань про методи наукового пізнання та вимоги, що до них висуваються; ознайомлення із 
класифікацією методів наукового пізнання 

Тема 3.  Об’єкт і предмет географічної науки. 
Загальний об’єкт географічної науки, об’єкт дослідження географії; ознайомлення із 

підходами до визначення предмета географічної науки; формування навичок наукової дискусії про 
об’єкт, предмет, головні закони географічної науки, геометод 

 
Змістовий модуль 2.  Історичні етапи становлення та структура системи географічної науки. 
Тема 4. Структура системи географічної науки. 
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Підходи до визначення місця географії у загальній системі наук, системі наук про Землю; 
аналіз чинних схем класифікації географічної науки; формування навичок наукової дискусії на тему 
структурування географічної науки. 

Тема 5. Еволюція географії як зміна наукових парадигм. 
Історичні етапи становлення теорії і методології географічної науки; ознайомлення із 

науковими парадигмами античності, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу; формування навичок 
критичного аналізу досягнень географічної науки 

Тема 6. Системна методологія і теоретизація географії. 
Головні положення загальної теорії систем; формування навичок використання положень 

загальної теорії систем у конкретних наукових дослідженнях. Особливості застосування системного 
аналізу в географічній науці. 

 
Змістовий модуль 3.  Теоретико-методологічні проблеми та сучасні досягнення географії 
Тема 7. Головні теоретико-методологічні проблеми природничої географії. 
Загальна система природничо-географічного знання; висвітлення системної сутності 

природничо-географічної науки; засвоєння знань про традиційні і нові наукові напрямки 
природничої географії; формування навичок критичного аналізу новітніх прикладних досліджень 
природничої географії та їхнього впливу на розвиток теорії і методології науки 

Тема 8. Головні теоретико-методологічні проблеми суспільної географії. 
Загальна система суспільно-географічного знання; висвітлення системної сутності 

суспільно-географічної науки; засвоєння знань про традиційні і нові наукові напрямки суспільної 
географії; формування навичок критичного аналізу новітніх теоретичних і прикладних досліджень у 
суспільній географії. Роль суспільної географії у посиленні національної безпеки 

Тема 9. Сучасні досягнення науки. 
Особливості функціонування географічних наукових шкіл в Україні. Глобальні виклики 

розвитку сучасної географії (обмеженість ресурсів, критичний екологічний стан природного 
довкілля та глобальна зміна клімату, міжцивілізаційні та релігійні зіткнення, загроза виживання 
людства тощо) і становлення нових наукових парадигм. Значення сучасних експедиційних 
досліджень для розвитку географічної науки. Галузеві та інтеграційні інноваційні дослідження 
сучасної географічної науки. 

 

3. Рекомендована література 
1. Блій де Г. Географія : світи, регіони, концепти / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій ; [пер. з англ. 

; передмова та розділ «Україна» О. І. Шаблія]. — К. : Либідь, 2004. — 740 с. 
2. Влах М. Р. Історія географії : навч. посіб. / М. Р. Влах. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 336 

с. 
3. Географічна наука в Національній академії наук України / [за ред. Л. Г. Руденка]. — К., 2009. — 

240 с. 
4. Геренчук К. І. Польові географічні дослідження / К. І. Ге- ренчук, Е. М. Раковська, О. Г. Топчієв. 

— К. : Вища шк., 1975. — 248 с. 
5. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні : посібник / Я. І. Жупанський. — Львів : Світ, 1997. 

— 262 с. 
6. Карамишева Н. В. Логіка. Пізнання. Евристика : посібник / Н. В. Карамишева. — Львів : 

Астролябія, 2002. — 352 с. 
7. Кисельов Ю. О. Основи геософії : проблеми теорії та методології : монографія / Ю. О. Кисельов. 

— Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2011. — 208 с. 
8. Кіптенко В. К. Географія в інформаційному суспільстві / В. К. Кіптенко. — К. : ВГЛ «Обрії», 

2008. — 276 с. 
9. Книш М. Глобальні проблеми людства : навч. посіб. / М. Книш, Л. Котик. — Львів : ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015. — 330 с. 
10. Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун. — [пер. з англ.]. — К. : Port-Royal, 2001. — 228 с. 
11. Лісовський С. А. Суспільство і природа : баланс інтересів на теренах України / С. А. Лісовський 
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метод. посіб. / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с. 
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монографія / І. І. Ровенчак. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 240 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

5. Методи діагностики успішності навчання студентів здійснюється шляхом: оцінювання якості 
виконання та теоретичного осмислення практичних робіт; усного контролю знань з кожної теми; 
оцінювання поточних письмових робіт та іспиту. 


