




Вступ 

  

Навчальна програма дисципліни «Основи суспільної географії» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

із спеціальності 014.07 «Середня освіта (Географія)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають суспільно-

історичні  та  соціально-економічні  закономірності  функціонування  та  

геопросторової  організації  ландшафтної  оболонки; сутність суспільних 

територіальних систем і характер їх функціонування у сучасний час; 

територіальна організація життєдіяльності суспільства, а також територіальні 

поєднання природи – населення – господарства у вигляді природно-

соціально-економічних комплексів і систем. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Навчальна дисципліна “Основи суспільної географії” закладає 

підґрунтя для подальшого вивчення студентами дисциплін "Регіональна 

економічна і соціальна географія", "Соціальна географія", "Економічна і 

соціальна географія України і методика її викладання", "Географія світового 

господарства", "Географія релігій". Дисципліна забезпечує набуття системи 

знань, вмінь і навичок просторового аналізу і прогнозування розвитку 

територіальних систем. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретико-методологічні основи суспільної географії 

2. Історичні особливості формування і розвитку суспільної географії 

3. Основні терміни, поняття та концепції суспільної географії 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів уявлень про 

історичні особливості формування та розвитку суспільної географії як одного 

з базових підрозділів географічної науки; ознайомлення з місцем, роллю, 

структурою та значенням даної науки у сучасному світі, формування 

теоретичних знать про основні поняття, категорії, закони та закономірності 

територіальної організації суспільства, просторової диференціації 

природного середовища, населення та його господарської діяльності, 

сутність географічних процесів та явищ.  

Завдання. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Основи суспільної географії» є: 

- надати знання про об’єкт, предмет, сучасну структуру суспільної 

географії як науки; перспектив її розвитку тощо;  

– визначити особливості історичного розвитку суспільної географії в 

світі в цілому та в Україні зокрема, визначити її зв'язок з іншими науками;  

– дослідити формування та розвиток географічних наукових шкіл у світі; 

ознайомити з сучасними науковими суспільно-географічними центрами й 

організаціями в Україні;  

– ознайомити з системою методів суспільної географії, їх класифікацією;  



  

– навчання методам суспільно-географічного аналізу та практичного 

застосування положень суспільної географії. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

- ЗК1. Знати й розуміти предметну область та розуміння професійної 

діяльності.  

- ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

- ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- ФК1. Здатність демонструвати знання об`єктно-предметної суті, 

понятійно-термінологічного апарату, структури географії, її місця і зв’язків в 

системі наук, історії розвитку, значення для суспільства 

- ФК2. Здатність застосовувати базові знання з природничих та 

суспільних наук у навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі, 

геосфер, материків і океанів, України, природних і суспільних 

територіальних комплексів 

- ФК3. Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, 

теорії географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних 

просторових рівнях (глобальному, регіональному, в межах України, 

локальному) 

- ФК 4. Здатність давати оцінку географічним процесам та явищам 

для подальшого прогнозування особливостей співпраці країн на глобальному 

та регіональному рівнях. 

- ФК11. Здатність до системного географічного мислення, розуміння 

та пояснення основних фізико-географічних та суспільно-географічних 

процесів, що відбуваються у географічному просторі на різних просторових 

та часових рівнях його організації, уміння встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства. 

- ФК15. Здатність розуміти методологію пізнання економічних явищ 

і процесів, законів, закономірностей, рушійних сил розвитку суспільного 

виробництва для найбільш повного задоволення матеріальних і соціально-

економічних потреб. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна: 

 ПРН1. Знає та розуміє основні концепції, парадигми, теорії та 

загальну структуру географічної науки, предмет її дослідження, місце і 

зв’язки в системі наук, етапи історії розвитку географії 

 ПРН3. Усвідомлює зміни, які відбуваються у географічному 

середовищі під впливом чинників різного характеру; розуміє наслідки і 

детермінанти в контексті концепції сталого розвитку людства; знає 

важливість збереження навколишнього середовища, охорони біологічного 

різноманіття, природоохоронної та природно-заповідної діяльності  

 ПРН4. Знає основні фізико-географічні та суспільно-географічні 

процеси, що відбуваються у географічному просторі на різних рівнях його 



  

організації, причинно-наслідкові зв’язки між компонентами природи та 

суспільства. 

 ПРН6.  Знає та розуміє  закономірності територіальної організації 

суспільного виробництва, населення, культури та релігій, просторових 

процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та країнах, в 

Україні та її регіонах, територіального планування  

 ПРН7. Розуміє основні механізми функціонування природних і 

суспільних територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікує 

зв'язки і залежності між компонентами, знає причини, перебіг і наслідки 

процесів, що відбуваються в них 

 ПРН11. Вміє встановлювати географічні закономірності та причинно-

наслідкові зв’язки між компонентами природи та суспільства, використовує 

концепції, парадигми, теорії географії для характеристики географічних 

явищ і процесів на різних просторових рівнях  

 ПРН15. Здійснює відбір, аналіз, представлення і поширення 

географічної інформації, використовуючи різноманітні письмові, усні та 

візуальні засоби, картографічні методи, застосовує ГІС-технології для 

вирішення задач, пов’язаних з просторово-розподіленою інформацією та 

створенням тематичних карт використовує програмні засоби в комп’ютерних 

мережах, створює бази даних і використовує інтернет-ресурси; 

 ПРН18. Формує в учнів уміння користуватися географічною та 

картографічною мовою в навчальному процесі, застосовувати алгоритми 

користування картографічною продукцією при характеристиці окремих 

географічних об`єктів і територій 

 ПРН22. Застосовує  базовий поняттєвий, термінологічний, 

концептуальний апарат географії, її теоретичні й емпіричні досягнення на 

рівні, що дозволяє інтерпретувати суспільно-географічні явища і процеси, 

пов’язувати та порівнювати різні погляди на проблемні питання сучасної 

географії; вільно передає географічні ідеї, принципи і теорії письмовими, 

усними та візуальними засобами 

 ПРН23. Вибирає і застосовує основні методики та інструменти, які є 

типовими для різних галузей географії, виконує стандартні виміри і 

спостереження основних параметрів географічного середовища, необхідні 

для формування предметних компетентностей з географії в середніх 

загальноосвітніх школах.    

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати: 

– сутність і структуру сучасної суспільної географії;  

– місце і роль суспільної географії в системі наук;  

– методологічні основи суспільної географії;  

– історію становлення і розвитку світової та української суспільної 

географії;  

– сутність взаємодії суспільства і природи, охорони природи та 

екологічної безпеки;  



  

– суспільно-географічні процеси сучасності;  

– геополітичні концепції і процеси. 

вміти: 

 – визначати об’єкт та предмет суспільної географії;  

– визначати місце суспільної географії в системі географічних та інших 

наук;  

– використовувати основні методи суспільно-географічних досліджень;  

– характеризувати наукові школи розвитку суспільної географії в світі і 

в Україні;  

– характеризувати сучасні процеси взаємодії суспільства і природи;  

– характеризувати сучасні процеси глобалізації і інтеграції в світі; 

– аналізувати демографічні, соціально-економічні, геополітичні процеси 

в сучасному світі і в ретроспективі. 

 

 

2.Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи суспільної 

географії 

 

Тема 1. Предметна область суспільної географії.   

Поняття об'єкту та предмету науки. Різноманітність підходів до 

розуміння загального об'єкта суспільної географії. Предмет суспільної 

географії. Об’єкт географії – земна оболонка. Географічне середовище. 

Довкілля. Геосферна будова земної оболонки. Геохронологія геосфер. 

Проблеми термінування об’єкту географії. Проблеми  перекриття  та  

розмежування  предметних  областей фізичної  та  суспільної  географії. 

Тема 2. Структура та зміст суспільної географії.  

Структура суспільної географії, її складові частини. Місце суспільної 

географії в системі географічних наук. Підходи до структуризації наук. 

Схеми класифікації суспільної географії. Зміст суспільної географії. 

Співвідношення суспільної географії з іншими науками.  

Тема 3. Система методів суспільної географії. 

Поняття наукового методу, вимоги до методів дослідження, 

класифікація методів суспільно-географічних досліджень. Проблеми 

формування єдиного теоретичного ядра географічної науки. 

 

Змістовний модуль 2. Історичні особливості формування і розвитку 

суспільної географії 

 

Тема 4. Особливості історичного розвитку суспільної географії. 

Загальні особливості історії географії. Розвиток поглядів про предмет 

вивчення суспільної географії. Етапи розвитку географічної науки та 

становлення суспільної географії. 

Тема 5. Формування і розвиток суспільної географії в Україні.  



  

Перші письмові згадки про територію та населення України. Україна в 

працях стародавніх географів і мандрівників. Географічні знання про 

українські землі в епоху середньовіччя. Формування української 

національної географії. Сучасні наукові суспільногеографічні організації та 

центри. 

 

Змістовний модуль 3. Основні терміни, поняття та концепції 

суспільної географії 

Тема 6. Територіальна організація 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. Співвідношення понять 

«розміщення» та «територіальна організація». Принципові відмінності між 

ними з точки зору суспільної географії. Головні характеристики 

територіальної організації господарства як результат історичної взаємодії 

суспільства і природи. 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», «геосистема», 

«територіальна структура», «геоструктура». Основні типи територіальних 

структур. Стадійний розвиток територіальної організації суспільства. 

Історичні зміни в територіальній організації суспільства протягом часів 

доіндустріального , індустріального та постіндустріального розвитку. Стадії 

господарського освоєння та розвитку територій за М. Колосовським. 

Концепція територіальних структур. Планування території. Генеральна схема 

планування території України. 

Тема 7. Простір і час у географії. 

Зміст та функції поняття «географічний простір». Простір та час як 

найбільш загальні наукові категорії. Співвідношення простору і часу в 

суспільно-географічних дослідженнях. Територія як поняттєво-

термінологічна система. Природні, суспільні та просторові властивості 

території. 

Тема 8. Суспільно-географічне положення. 

Місцеположення. Зміст і функції поняття «місце» («місцеположення») 

в суспільній географії. Зміст позиційного принципу за Б. Родоманом. 

Способи, якими географи характеризують розміщення об'єктів на земній 

поверхні, їх переваги та недоліки. Зміст поняття «географічний простір» 

(«геопростір») – множина місць географічних об'єктів. Суспільно-

географічне положення. Зміст і функції поняття «географічне положення», 

«економіко-географічне положення», «суспільно-географічне положення» – 

відміни та схожість. Типізація суспільно-географічного положення. Методи 

аналізу та оцінки суспільно-географічного положення. Якісна оцінка 



  

суспільно-географічного положення. Методика кількісного аналізу 

положення на графі за допомогою матриці найкоротших відстаней. 

Тема 9. Суспільно-географічні відношення і процеси.  

Суспільно-географічні відношення і зв'язки. Систематизація суспільно-

географічних відношень і зв'язків за Є. Алаєвим. Переміщення і потоки. 

Поняття "переміщення" і "потоки". Вплив понять "переміщення" і "потоки" 

на предметну область суспільної географії. Суспільно-географічні процеси і 

явища. Поняття територіального процесу. Сучасна систематизація процесів 

за наступними ознаками: за рівнем відображення суспільногеографічної 

якості, за суспільно-географічним змістом, за рівнем пізнання 

функціональної структури об'єкта, за територіальними масштабами, за рівнем 

розвитку та ін. Процеси геопросторової диференціації, процеси 

геопросторової інтеграції, процеси геопросторового комплексо- і 

системоформування. Концепція сталого розвитку. 

Тема 10. Природне середовище життєдіяльності суспільства. 

Соціально–економічні функції природного середовища. Концепції 

взаємодії природи і суспільства. Взаємодія господарської діяльності  з 

природним середовищем. Зв'язки господарської діяльності з природним 

середовищем. Систематизація видів господарської діяльності суспільства за 

ступенем їх пов'язаності з природним середовищем. Особливості суспільно–

географічної організації морів і океанів. Берегові зони. 

Природокористування. Систематика природокористування. 

Природоохоронна діяьність. 

Тема 11. Геодемографія. 

Населення світу, його динаміка. Демографічна політика країн світу. 

Природний і механічний рух населення. Статево-вікова структура. 

Геодемографічні процеси. Типи відтворення населення. Розселення 

населення. Системи розселення. 

Тема 12. Цивілізаційний розвиток людства. 

Суспільно -  історичний поступ людства. Фактори суспільного 

розвитку. Осьовий час: формування духовних засад цивілізації. Східний та 

західний шляхи цивілізації. Полілінійний і стадійний розвиток світової 

цивілізації. 

Тема 13. Територіальний поділ праці.  

Суспільний і територіальний поділ праці: зміст понять. Зміст і 

соціально-економічні функції поділу праці. Пояснення В.Петті, А. Сміта, Е. 

Дюркгейма об'єктивної необхідності поділу праці. Співвідношення 

суспільного і територіального поділу праці. Історична еволюція поділу праці. 

Схеми стадійного розвитку суспільства від збиральництва й мисливства до 

землеробства, скотарства й зародження міст. Відокремлення обігу від 

виробництва. Наслідки першої промислової революції. Особливості поділу 

праці в умовах індустріалізації суспільства. Економічні вигоди від 

територіального поділу праці. Принцип абсолютних переваг територіального 

поділу праці за А. Смітом. Принципи відносних переваг територіального 

поділу праці, що розроблені Д. Рікардо. Основні положення теорії факторів 



  

виробництва Хекшера – Оліна. Чинники, що визначають просторові 

масштаби поділу праці. Поняття «формула економічних вигод» 

територіального поділу праці, що запропонована М. Баранським. Рівні 

територіального поділу праці. Багаторівнева ієрархічна структура 

територіального поділу праці. Міжнародний поділ праці. Чинники, що 

обумовлюють невпинне зростання ролі міжнародного поділу праці. 

Альтернативні варіанти державної політики щодо участі країн в 

міжнародному поділі праці та регулюванні свого експорту й імпорту. 

Фактори, що визначали міжнародний поділ праці на різних стадіях 

історичного розвитку суспільства. Новітні форми міжнародного поділу праці, 

пов'язаних із функціонуванням ТНК. Форми міжнародних об'єднань. 

Тема 14. Господарство. Національна економіка. 

Потреби та інтереси населення. Класифікація потреб. Господарство. 

Економічна система та її складові. Світові економічні системи. Національна 

економіка та її показники. Валовий національний та валовий внутрішній 

продукти. Показники якості життя населення. Індекс людського розвитку. 

Тема 15. Політична географія. 

Предметна область політичної географії. Становлення та розвиток 

політичної географії та геополітики. Класична геополітика. Нова політична 

географія. Вітчизняна геополітика. Геополітичні моделі світу. 
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