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КОМУНІКАЦІЯ 

Комунікація можлива під час проведення консультацій за очним 

принципом (offline), або дистанційно (online) за допомогою Viber, Zoom (за 

попередньою домовленістю). Комунікація може буди здійснена також з 

використанням E-mail. При цьому необхідно вказувати своє прізвище, імя, 

курс, факультет та назву курсу. Вирішення робочих питань можливо за 

вказаним номером телефону. 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Предметом 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. 

Пререквізити курсу: 

Лекційний курс та практичні заняття з курсу "Основи суспільної 

географії" викладається після засвоєння студентами наступних дисциплін: 

"Актуальні питання історії та культури України", "Основи фізичної 



географії", "Геологія загальна та історична", "Фізика з основами астрономії", 

"Хімія з основами геохімії". 

Метою курсу «Основи суспільної географії» є 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: 

- 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 

і в Україні;  

– ознайомити з системою методів суспільної географії, їх класифікацією;  

– розкрити основні терміни, поняття та концепції суспільної географії; 

– навчити методам суспільно-географічного аналізу та практичного 

застосування положень суспільної географії. 
 

Очікувані результати. 

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. 

 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

Під час викладання дисципліни будуть використовуватися наступні 

методи навчання: словесні (лекція, бесіда, дискусія); наочні (ілюстрація, 

демонстрація Power Point); робота з підручником (самостійна робота 



студентів), виконання індивідуальних самостійних завдань. Передбачається 

проведення групових консультацій (1 год. на тиждень згідно з розкладом 

консультацій). 

Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи суспільної 

географії 

Тема 1. Предметна область суспільної географії 

Тема 2. Структура та зміст суспільної географії.  

Тема 3. Система методів суспільної географії 

Змістовий модуль 2. Історичні особливості формування і розвитку 

суспільної географії 

Тема 4. Особливості історичного розвитку суспільної географії 

Тема 5. Формування і розвиток суспільної географії в Україні 

Змістовний модуль 3. Основні терміни, поняття та концепції 

суспільної географії 

Тема 6. Територіальна організація суспільства 

Тема 7. Простір і час у географії 

Тема 8. Суспільно-географічне положення 

Тема 9. Суспільно-географічні відношення і процеси  

Тема 10. Природне середовище життєдіяльності суспільства 

Тема 11. Геодемографія 

Тема 12. Цивілізаційний розвиток людства 

Тема 13. Територіальний поділ праці  

Тема 14. Господарство. Національна економіка 

Тема 15. Політична географія 

 

Рекомендована література: 

1. Вступ до фаху: географія і суспільство. Навч. посіб. / І.В. Гукалова, Д.С. 

Мальчикова. Стереотип. вид. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 268 с.  

2. Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / 

А.П. Голиков, Я. Б.Олійник, А. В.Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 316 с.  

3. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Посібник (Видання друге, 

доповнене) / Я. І. Жупанський. – К. - Чернівці: Колір-Друк, 2006. – 276 с.  

4. Жупанський Я. І. Словник термінів і понять з географії / Я. І. 

Жупанський. – Чернівці: Технодрук, 2006. – 192 с.  

5. Немец Л. Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на 

примере Украины): Монография / Л. Н. Немец. – Х.: Фактор, 2003. – 383 

с.  

6. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / [упор. та автор 

біогр. статей проф. О. Шаблій]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2007. – 1008 с. 

7. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навчальний посібник / 

М.Д. Пістун – К.: Вища школа, 1996. – 231 с.  



8. Топчієв О.Г. Методологічні засади географії: підручник / О.Г. Топчієв, 

Д.С. Мальчикова та ін. – Одеса: Одеський національний університет 

ім.І.І.Мечникова, 2019. – 352 с. 

9. Топчієв О.Г. Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка 

землі. Довкілля. [навч.посіб.] / О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. 

Пилипенко, В. В. Яворська. - Херсон: Гельветика, 2018. – 348 с. 

10. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. 

– Одеса : Астропринт, 2001. – 560 с.  

11. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посібник / О. Г. Топчієв. 

– Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с.  

12. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, 

методики. Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632с.  

13. Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії. / О. Г. Топчієв. – 

К.: Радянська школа, 1982. – 163 с.  

14. Шаблій О. І. Основи суспільної географії : підручник / О. І. Шаблій. – 

Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 496 с.  

15. Шаблій О. І. Суспільна географія : теорія, історія, українознавчі студії / О. 

І. Шаблій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 744 с.  

16. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії : підручник / О. І. 

Шаблій. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна максимальна кількість балів – 100, в тому числі: 

 Поточний контроль (письмові роботи, відповіді під час лекцій,  

семінарських занять) – 35 балів; 

 самостійна робота (виконання індивідуальних самостійних завдань 

та їх захист під час проведення практичних занять) – 35 балів; 

 підсумковий контроль (письмовий) – 30 балів. 

Нарахування балів за відвідування лекційних і семінарських занять не 

передбачається. Нарахування бонусних балів не передбачається. 

Підсумковий контроль за дисципліною – іспит.  

 

Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студентів складається з самостійного вивчення з 

певного переліку питань за темами навчального курсу, а також виконання 

індивідуальних самостійних завдань. Самостійна робота студентів 

контролюється у вигляді: індивідуального опитування, письмових робіт, 

тестування, усного захисту самостійних індивідуальних завдань. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: поточні контрольні 

роботи, підсумковий письмовий контроль здійснюються в аудиторії. У разі 

відсутності або низького результату усі роботи перескладаються одноразово 



протягом двох тижнів в день планової консультації. Всі індивідуальні 

самостійні завдання мають бути здані і захищені не пізніше   передостаннього 

семінарського заняття. У разі порушення термінів здачі і захисту самостійних 

індивідуальних завдань кількість балів за їх виконання зменшується. 

Підсумковий контроль здійснюється в аудиторії на передостанньому тижні. 

У разі відсутності або низького результату підсумковий письмовий контроль 

перескладається одноразово на останньому тижні в день планової 

консультації. 

Політика щодо академічної доброчесності: неприпустимі 

списування; студент повинен вільно володіти матеріалом. 

Політика щодо відвідування та запізнень: студент не повинен 

пропускати семінарські заняття, про відсутність з поважних причин треба 

заздалегідь інформувати викладача, запізнення не бажані. 

Мобільні пристрої: недопустимо користування мобільним телефоном, 

планшетом або іншими мобільними пристроями під час заняття (крім 

випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями 

викладача). 

Поведінка в аудиторії: творча, ділова, доброзичлива атмосфера. 


