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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 

показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

денна форма 
навчання 

вечірня форма 
навчання 

Нормативна / за вибором 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Семестр 

-й -й 
Лекції 

16 год.  16 год. 
Практичні, семінарські 
 14 год. 14 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

60  год.  60 год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин –90 
 
залікових модулів – 1 
 
змістових модулів – 2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 
10 Природничі науки  

(шифр і назва) 

 
Спеціальність  
106 Географія  

(код і назва) 

 
 

Спеціалізації: 
____________________ 

(назва) 

 
Рівень вищої освіти: 
третій освітньо-

науковий 

Форма підсумкового 
контролю: залік 

 
 

 
* – за наявності 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
  

Мета: 

- ознайомлення із сучасною методологією науки, сукупністю 

методологічних засобів науки взагалі та фахового напряму зокрема, що 

створюють необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової 

науково-дослідницької роботи, її презентації; 

- ознайомлення з головними парадигмами та напрямами досліджень 

сучасної суспільної географії. 

 Завдання:  

1) ознайомлення із сучасними методологічними концепціями, з 

основами методології наукового пізнання та з методикою наукових 

досліджень; 

2) формування цілісного уявлення про науково-дослідницький 

процес, забезпеченні освоєння навичок формування і використання 

усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження;  

3) вдосконаленні вміння пошуку, добору й опрацювання наукової 

інформації, точного формулювання мети, завдань і висновків дослідження; 

застосування сучасних методологічних підходів і принципів до формування 

нового знання в суспільній географії;  

4) ознайомлення з сучасним концептуально-понятійним апаратом та 

основними положеннями суспільної географії; 

5) знайомство з головними парадигмами і концепціями суспільної 

географії;  

6) ознайомлення з системою методів суспільної географії, їх 

класифікацією;  

7) огляд нових суспільних запитів до географічної науки в умовах 

становлення державності України та її входження у європейське 

співтовариство:   
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8) огляд напрямів новітньої наукової революції та участі в ній 

географії; 

9) дослідження наукознавчих проблем і прогнозування подальшого 

розвитку суспільної географії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): 

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК07. Здатність обговорювати  фахову тематику з експертами з  інших 

галузей.  

ЗК08. Здатність до усної, письмової та онлайнової презентації та 

обговорення результатів наукових досліджень та/або інноваційних розробок 

українською та англійською мовами. 

б) спеціальних (СК): 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання у географіїї та суміжних і 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з географії та суміжних галузей. 

СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру (в сфері економічної та соціальної географії, 

біогеографії і географії ґрунтів,  фізичної географії, геофізики і геохімії 

ландшафтів,  конструктивної географії і раціонального використання 

природних ресурсів), оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

досліджень. 

СК05. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 

діяльності. 
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СК07. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення, 

застосування  наявних фундаментальних та створення нових цілісних знань.  

СК08. Здатність проводити пошук, обробляти, аналізувати та 

систематизувати наукову інформацію за темою дисертації, обирати методики  

і засоби вирішення  наукових задач. 

СК09. Здатність демонструвати глибинні знання та розуміння основних 

концепцій, важливих фактів,  принципів та теорій з географії. 

СК10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку 

діяльність в галузі географії та суміжних науках, інтерпретувати дані 

власного наукового дослідження, відносити їх до відповідної теорії з 

використанням сучасних методів дослідження, інформаційних технологій. 

СК11. Здатність демонструвати знання сучасного стану, основних 

тенденцій та перспектив розвитку географічної науки, орієнтуватись в 

сучасних проблемах наукових досліджень в галузі географії та суміжних 

науках, продукувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких і практичних 

задач. 

Кінцеві програмні результати навчання (РН), формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна: 

РН01. Сучасні концептуальні та методологічні знання з географії 

(економічної та соціальної географії, біогеографії і географії ґрунтів, 

фізичної географії, геофізики і геохімії ландшафтів,  конструктивної 

географії і раціонального використання природних ресурсів), а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

засвоєння нових знань та здійснення інновацій. 

РН02. Глибоке розуміння загальних принципів, методів географічної 

науки, методології наукових досліджень. Вміння застосувати їх у власних 

дослідженнях (у сфері економічної та соціальної географії, біогеографії і 

географії ґрунтів, фізичної географії, геофізики і геохімії ландшафтів,  
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конструктивної географії і раціонального використання природних ресурсів) 

та у викладацькій практиці. 

РН03. Глибоке розуміння теоретичних основ, прикладних засад 

географії, сучасних тенденцій, перспектив розвитку географічної науки та 

спроможність орієнтуватись в сучасних проблемах наукових досліджень в 

галузі географії й суміжних науках. 

РН05. Ґрунтовні знання методів наукових досліджень економічної та 

соціальної географії, біогеографії і географії ґрунтів, фізичної географії, 

геофізики і геохімії ландшафтів,  конструктивної географії і раціонального 

використання природних ресурсів та вміння їх використовувати на 

належному рівні.  

РН07. Вміння презентувати та обговорювати з фахівцями та широкою 

аудиторією результати досліджень наукових та прикладних проблеми з 

географії державною та іноземною мовами, кваліфіковано їх відображати у 

наукових публікаціях, провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН08. Вміння планувати і виконувати експериментальні та теоретичні 

дослідження з географії,  дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати 

власних і інших досліджень у контексті усього комплексу сучасних знань 

щодо розглядаємої проблеми.  

РН10. Вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, комп’ютерні засоби та програми при проведенні наукових 

досліджень та в освітній діяльності (пошук, оброблення та аналіз інформації, 

статистичні методи аналізу даних великого обсягу). 

РН11. Методичні навички ініціювати, організовувати та проводити 

комплексні дослідження в галузі науково-дослідницькій та інноваційній 

діяльності, використовуючи міждисциплінарні підходи, результатом яких є 

отримання нових знань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

знати: 
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- особливості науки, складові системи науки: наукову картина 

світу, ідеали і норми наукового дослідження, філософські засади наукового 

дослідження; 

- методологічні особливості пізнання в сучасній науці; 

- поняття наукового методу та методології, основні методи 

наукового дослідження (емпіричні, теоретичні, загальнонаукові); 

загальнонаукові методологічні принципи та їх зміни протягом розвитку 

науки, специфіку теорії та методології суспільної географії; 

- характеристики відомих методологічних систем, головні сучасні 

методологічні концепції, застосування сучасних наукових методологічних 

принципів та концептуальних підходів; 

- структуру наукових досліджень, методи емпіричного та 

теоретичного дослідження та форми наукового знання: поняття факту, ідеї, 

проблеми, гіпотези і теорії, методи та концептуальні підходи дослідження в 

суспільній географії; 

- передові концепції, методи науково-дослідної та професійної 

діяльності; 

- цільові настанови суспільно-географічних досліджень, базові 

поняття і категорії суспільної географії;  

- основні концепції і наукові розробки суспільної географії; 

- тенденції сучасних трансформацій суспільно-географічних 

досліджень. 

вміти: 

- розрізняти метод, методологію, методику; усвідомлювати 

багаторівневість методології науки, різноманітність конкретнонаукових 

методологій, розуміти норми наукового дослідження як методологічні 

принципи; використовувати вимоги до наукової теорії як загальнонаукові 

методологічні принципи; 

- користуватися сучасною системою базових понять і термінів 

суспільної географії; 
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- презентувати методологічні особливості суспільно-географічних 

досліджень, методологічні проблеми, які пов’язані зі специфікою суспільної 

географії; сучасні методології суспільно-географічних досліджень; 

- використовувати теоретичні знання та практичні навички для 

моделювання та прогнозування суспільно-географічних процесів; 

-   аналізувати головні тенденції змін і трансформацій у 

методології суспільної географії. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить  3 кредити ЄКТС. 

 

 

3.Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вихідні теоретико-методологічні положення 

суспільної географії  

Тема 1. Наукова теорія і методологія 

Концептуальний зміст науки. Наукова теорія. Теоретичний рівень 

пізнання та його складові. Гіпотеза. Науковий закон. Концепція. Парадигма.  

Класифікація наук. Місце суспільної географії в системі наук. 

Методологія наукового пізнання, її рівні. Філософська 

(загальнонаукова) методологія. Основні концепції та напрямки 

загальнонаукової методології. Конкретно-наукова методологія. 

Категоріальний базис науки. Методологічний інструментарій досліджень. 

Методика та техніка досліджень. Рівні розвитку методології та методики.  

Емпіричний та теоретичний рівні пізнання. Види емпіричних 

досліджень. Теоретичні об’єкти дослідження. Теоретичні конструкції. 

Фундаментальні та прикладні дослідження. Методологія індуктивних 

та дедуктивних досліджень.  

Система понять і термінів науки. Ознаки поняття. Зміст і обсяг понять. 

Терміни та вимоги до них.  

Тема 2. Концептуально-понятійний апарат суспільної географії  
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Земна оболонка – єдиний і цілісний об’єкт географічної науки. 

Географічна оболонка - ландшафтна оболонка: ординація базових понять. 

Географічне середовище. Довкілля. Становлення поняття «ландшафтна 

оболонка  Землі». Склад і будова ландшафтної оболонки. Проблеми 

формування єдиного теоретичного ядра географічної науки. 

Тема 3. Предметна область суспільної географії.   

Різноманітність підходів до розуміння загального об'єкту суспільної 

географії. Становлення і розвиток предметних представлень географічної 

науки. Система географічних наук. Географічний метод. 

Розвиток поглядів про предмет вивчення суспільної географії. Етапи 

розвитку географічної науки та становлення суспільної географії. 

Формування української національної географії. Сучасні наукові географічні 

організації та центри. 

Тема 4. Територія – фундаментальна і базова категорія географії 

Територія як унікальний та безальтернативний геогросторовий ресурс. 

Понятійно-концептуальна система «земна поверхня – територія – земля». 

Оцінка ємності території. Планування землекористування. 

 

Змістовий модуль 2. Головні парадигми і напрями досліджень 

сучасної суспільної географії 

Тема 5. Концепція територіальної організації суспільства. 

Територіальна організація суспільства: зміст і функції поняття. 

Складові елементи територіальної організації суспільства – природні, 

соціальні, економічні. Групи складових елементів і зв'язків, які формують 

територіальну організацію суспільства. Системно-структурна парадигма 

територіальної організації суспільства. Загальний зміст системно-структурної 

організації навколишнього світу. Системно-структурний підхід щодо 

територіальної організації суспільства. Покомпонентний склад 

територіальної організації суспільства в залежності від рівнів організації 

життєдіяльності суспільства. Зміст і функції понять «територіальна система», 
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«геосистема», «територіальна структура», «геоструктура». Основні типи 

територіальних структур. Концепція територіальних структур. Генеральна 

схема планування території України – реалізація концепції територіальної 

організації суспільства. 

Тема 6. Методологічні принципи і напрями ландшафтних 

досліджень. 

Зародження ландшафтознавства. Концепція природних територіальних 

комплексів. Ландшафтна карта – природно-географічна основа території. 

Антропогенне ландшафтознавство. Антропогенно - ландшафтні засади 

розселення населення та    функціонально - планувальної організації міст. 

Концепція геоекологічних систем. Концепція культурного ландшафту. 

Тема 7. Природоохоронна діяльність. 

Природно-заповідний фонд України. Географічні дослідження для 

формування екологічних мереж. Концепція регіональної екологічної мережі 

Українського Причорномор'я. Територіальна організація і екологічна безпека 

суспільства. Принципи еколого - економічної політики. 

Тема 8. Географічне ресурсознавство. 

Напрями географічних досліджень природних ресурсів. Проблеми 

класифікації природних ресурсів. Антропогенно-техногенні навантаження на 

природне середовище. Концепція каркасів антропогенно-техногенних 

навантажень. Нормативно - правова база природокористування в Україні. 

Тема 9. Геопланування. 

Європейський досвід регіонального (просторового) планування. 

Планування територій як предмет географічних досліджень. Геопланування – 

сучасний напрям географічної науки. Методичні засади геопланування.  

Сучасні вимоги і обмеження до планування територій. 

Тема 10. Загальногеографічні концепції та парадигми. 

Географічні концепції взаємодії суспільства і природи. Концепція 

середовищезнавства. Інтенціональна парадигма у географії. Геоінформаційна 
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парадигма. Концепція сталого розвитку. Структурна перебудова світового 

господарства. Нова наукова картина світу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 
Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 
у тому числі Усього  у тому числі 

Назви тем 

Усьог
о  л п/с лаб ср  л п/с лаб ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Змістовий модуль 1. Вихідні теоретико-методологічні положення 

суспільної географії 
Тема 1. Наукова 
теорія і 
методологія 

10 2 2  12 10 2 2  12 

Тема 2. 
Концептуально-
понятійний апарат 
суспільної 
географії  

10 2 2  8 10 2 2  8 

Тема 3. 
Предметна 
область 
суспільної 
географії.   

10 2 2  6 10 2 2  6 

Тема 4. Територія 
– фундаментальна 
і базова категорія 
географії 

8 2   4 8 2   4 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

38 8 6  30 38 8 6  30 

Змістовий модуль 2. Головні парадигми і напрями досліджень 
сучасної суспільної географії 

Тема 5. Концепція 
територіальної 
організації 
суспільства. 

10 2 4  6 10 2 4  6 

Тема 6. 
Методологічні 
принципи і 
напрями 
ландшафтних 
досліджень. 

9 1   6 9 1   6 

Тема 7. 
Природоохоронна 
діяльність. 

7 1   4 7 1   4 
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Тема 8. 
Географічне 
ресурсознавство. 

7 1   4 7 1   4 

Тема 9. 
Геопланування. 

9 1 2  4 9 1 2  4 

Тема 10. 
Загальногеографіч
ні концепції та 
парадигми. 

10 2 2  6 10 2 2  6 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

52 8 8  30 52 8 8  30 

Усього годин 90 16 14  60 90 16 14  60
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Сучасна наукова картина світу. Цивілізаційна криза 
суспільства 

2 

2 Загальнонаукова методологія: основні концепції та 
напрямки. Рівні наукового пізнання та види наукових 
досліджень  

2 

3 Предметна область суспільної географії. Основні 
напрями суспільно-географічних досліджень. 

2 

4 Концепція територіальної організації суспільства  2 
 Разом 8 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Характеристика форм наукового пізнання  2 
2 Аналіз індуктивного та дедуктивного методів 

досліджень. Переваги та недоліки кожного методу 
2 

3 Систематизація понятійно-термінологічного апарату 
суспільної географії 

2 

 Разом 6 
                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 
Лабораторні роботи у програмі не заплановані. 

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

1 Тема 1. Наукова теорія і методологія. 
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 

12 
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поточного опитування. 
Підготовка до  семінарського заняття за темою: 
«Сучасна наукова картина світу. Цивілізаційна криза 
суспільства» 
Підготовка до виконання практичної роботи № 1 – 
Характеристика форм наукового пізнання. 
Підготовка рефератів за тематикою «Сутність пізнання 
та його види», «Основні елементи науки», 
«Класифікація наук», «Структурні компоненти 
теоретичного пізнання». 
Підготовка до  семінарського заняття за темою: 
«Загальнонаукова методологія: основні концепції та 
напрямки. Рівні наукового пізнання та види наукових 
досліджень». 
Підготовка до виконання практичної роботи № 2 – 
Аналіз індуктивного та дедуктивного методів 
досліджень. Переваги та недоліки кожного методу. 
Підготовка рефератів за тематикою «Теоретичні та 
прикладні наукові дослідження» 

2 Тема 2. Концептуально-понятійний апарат. 
Підготовка до  семінарського заняття за темою: 
«Загальнонаукова методологія: основні концепції та 
напрямки. Рівні наукового пізнання та види наукових 
досліджень». 
Підготовка до виконання практичної роботи № 2 – 
Аналіз індуктивного та дедуктивного методів 
досліджень. Переваги та недоліки кожного методу. 
Підготовка рефератів за тематикою «Теоретичні та 
прикладні наукові дослідження» 
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування. 
Підготовка до виконання практичної роботи № 3 – 
Систематизація понятійно-термінологічного апарату 
суспільної географії 
Підготовка рефератів за тематикою «Поняття як основна 
ланка створення системи наукового знання» 

8 

3 Тема 3. Предметна область суспільної географії.  
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування. 
Підготовка до  семінарського заняття за темою: 
«Предметна область суспільної географії. Основні 
напрями суспільно-географічних досліджень». 
Підготовка рефератів за тематикою: «Основні 
методологічні підходи в суспільній географії, 

6 
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трактування їх сутності» 
4 Тема 4. Територія – фундаментальна і базова категорія 

географії 
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування. 
Підготовка рефератів за тематикою: «Територія як 
унікальний та безальтернативний просторовий ресурс», 
«Планування землекористування» 

4 

5 Тема 5. Концепція територіальної організації суспільства 
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування. 
Підготовка до  семінарського заняття за темою: 
«Концепція територіальної організації суспільства» 
Підготовка рефератів за тематикою: «Системно-
структурна парадигма територіальної організації 
суспільства», «Концепція територіальних структур», 
«Генеральна схема планування території України» 

6 

6 Тема 6. Методологічні принципи і напрями 
ландшафтних досліджень.  
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування.  
Підготовка рефератів за тематикою: «Концепція 
природних територіальних комплексів», «Ландшафтна 
карта – природно-географічна основа території», 
«Антропогенне ландшафтознавство», «Концепція 
геоекологічних систем», «Концепція культурного 
ландшафту». 

6 

7 Тема 7. Природоохоронна діяльність.  
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування.  

4 

8 Тема 8. Географічне ресурсознавство. Повторення 
лекційного матеріалу з метою підготовки до поточного 
опитування.  

4 

9 Тема 9. Геопланування. Повторення лекційного 
матеріалу з метою підготовки до поточного опитування.  

4 

10 Тема 10. Загальногеографічні концепції та парадигми. 
Повторення лекційного матеріалу з метою підготовки до 
поточного опитування.  
Підготовка рефератів за тематикою: «Концепція 
середовищезнавства», «Інтенціональна парадигма у 
географії», «Геоінформаційна парадигма», «Концепція 
сталого розвитку2. 

6 

 Разом  60 
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9.Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання у програмі не заплановане. 

 

10. Методи навчання 

Лекції, практичні роботи, семінарські заняття, індивідуальна робота зі 

студентами, проведення консультацій, проведення контрольних робіт, 

обговорення тем доповідей, рефератів за тематикою навчальної дисципліни. 

                                                                                                

11. Методи контролю 

Оцінка виконання практичних робіт, поточне опитування за тематикою 

лекційного матеріалу, перевірка практичних та контрольних робіт та оцінка 

відповідей за питаннями підсумкового контролю. 

 
12. Питання для підсумкового контролю 

1. Сутність та ознаки науки. Основні складові системи наукових знань.  

2. Функції, мета, завдання науки.  

3. Основні елементи науки.  

4. Сутність пізнання, його види.  

5. Поняття як основна ланка створення системи наукового знання.  

6. Форми мислення.  

7. Класифікація наук.  

8. Місце суспільної географії в системі наук  

9. Сутність та мета наукового дослідження.  

10. Рівні дослідження.  

11. Структурні компоненти теоретичного пізнання.  

12. Вимоги до гіпотези та її функції.  

13. Класифікація та структурні елементи теорії.  

14. Теоретичні та прикладні наукові дослідження. 

15. Сутність концепції дослідження.  

16. Мета, об’єкт, предмет дослідження.  
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17. Об`єкт і предмет дослідження суспільної географії  

18. Системний характер наукового пізнання.  

19. Ідея як продукт людської думки, форма відображення дійсності.  

20. Наукове знання як складний об’єкт дослідження.  

21. Методологія науки: сутність, мета. Методологічна основа наукового 

дослідження. 

22. Методика наукового пізнання. Класифікація методів.  

23. Рівні наукового дослідження.  

24. Емпіричний рівень дослідження, його стадії.  

25. Теоретичний рівень дослідження.  

26. Побудова теоретичних знань.  

27. Методи емпіричного дослідження спостереження.  

28. Порівняння, вимірювання, експеримент, їх особливості.  

29. Загальнологічні методи, що застосовуються на емпіричному і 

теоретичному рівнях дослідження.  

30. Методи теоретичних досліджень 

31. Наукова проблема як форма наукового мислення. Процес постановки 

наукової проблеми.  

32. Основні принципи раціональної організації наукової діяльності. 

33. Самоорганізація праці дослідника. Основні особистісні якості 

дослідника.  

34. Етапи наукового дослідження  

35. Що  являє  собою  наукова  парадигма? 

36. Як у наш час визначають об’єкт географічної науки? З якого часу 

утвердилась така дефініція об’єкту географії? 

37. Що являв собою землеопис античних і феодальних часів? Як можна 

визначати об’єкт тогочасної географії? 

38. Поясніть зміст землезнавства як нового напряму (парадигми) географії. 

З чим пов’язана розробка цього напрямку? Хто і коли ввів поняття 

“землезнавство”? 
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39. В який час і чому розуміння об’єкта географії як земної поверхні 

трансформується у новий об’єкт – географічну оболонку? 

40. Поясніть зміст і цільові настанови парадигми конструктивної географії. 

Хто і в який час започаткував цю парадигму? 

41. Які наслідки мала концепція конструктивної географії у колишньому 

СРСР? Які обставини спричинили її методологічно неправильну 

реалізацію? 

42. Поясніть зміст і цільові настанови парадигми (концепції) 

геопланування. Чим зумовлена злободенність проблем облаштування 

та впорядкування географічного середовища життєдіяльності 

суспільства у наш час? 

43. Як змінювалось розуміння об'єкту географії протягом її більш, ніж 

двохтисячолітньої історії? Назвіть етапні трансформації об'єкту 

географічної науки та її відповідні парадигми.         

44. За якими ознаками встановлюють компоненти географічної   

оболонки? Назвіть базові (вихідні) компоненти географічної   

оболонки. 

45. За якими ознаками географи групують компоненти географічної   

оболонки? Які з цих групувань являють найбільший інтерес для 

сучасної географії? Чому? 

46. Що являють собою похідні компоненти географічної   оболонки? 

Поясніть механізм їх формування, наведіть відповідні приклади. 

47. Поясніть, чому компоненти географічної   оболонки, як правило, мають 

багато різних уточнень, деталізацій чи модифікацій? Наведіть 

приклади. 

48. Характеризуйте взаємодію компонентів географічної   оболонки, 

внаслідок якої формуються нові (похідні) компоненти. 

49. Характеризуйте  головні  напрямки  досліджень  геопросторової  

організації  ландшафтної  оболонки  Землі. 
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50. Як  різняться  предметні  області  географії  за  просторовими  

масштабами  досліджень? 

51. За  якими  ознаками  встановлюють  предметні  області  різних  

програм  географічних  досліджень?  

52. Що  являє  собою  система  географічних  наук?  Які  ознаки  

стверджують,  що  це  дійсно система,  а  не  проста  сукупність  чи  

набір  дисциплін? 

53. На  які  загальнометодологічні  блоки  поділяють  систему  

географічних  наук? 

54. Поясніть  традиційний  поділ  географії  на  дві  головні  віті – 

природничу  (фізичну)  та   суспільну  (соціально-економічну)  

географії.  Наведіть  аргументи  “за”  та  “проти”  такого  розмежування  

географії. 

55. Як  поділяють  географічні  дисципліни  співставно  із  загальним  

структуруванням  ландшафтної  оболонки  Землі? 

56. Аргументуйте  неприпустимість  жорсткого розмежування та поділу  

географії  на  фізичну  та  економічну,  що  мала  місце  у  радянський  

час. 

57. За  якими  ознаками  поділяли  географічну  науку  на  дві  віті – 

фізичну  та  економічну  (суспільну)  у  вітчизняній  географії?  

Поясніть  методологічні  недоліки  такого  підходу. 

58. Поясніть  принципову  різноякісність  законів  і  закономірностей  

природних  і  суспільних.  Які  проблеми  така  розбіжність  ставить  

перед  географічною  наукою? 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          



20 
 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Орієнтовний приклад для заліку 

Поточний контроль 
Змістовий модуль 

№1 
Змістовий модуль № 2 

Підсумковий 
контроль 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
10 10 10 5 10 5 5 5 10 

 
30 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку 

90 – 100 А відмінно   
85-89 В 
75-84 С 

добре  

70-74 D 
60-69 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
13. Методичне забезпечення 

 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Конспекти лекцій та практичних занять. 

3. Методичні матеріали до проведення практичних занять, підготовки до 

семінарських занять та виконання рефератів. 

4. Підручники і навчальні посібники. 

5. Питання для поточного контролю і тестові завдання. 

6. Презентації, ілюстративно-демонстраційні засоби навчання, 

програмне забезпечення. 
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268 с.  
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