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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: 

- ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
- ЗК04. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). 
- ЗК05. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
- ЗК07. Здатність спілкуватися на фахову тематику з експертами з інших галузей. 
- СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у географії та дотичних до неї  
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. 

- 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. 



4

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

«Історія, концепції та сучасні досягнення науки»: 
- РН01. Передові 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 

- 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. 

- РН06. Знання ранніх та нових актуальних напрямів досліджень, сучасних досягнень в галузі 
географії,  застосовування їх для вирішення наукових  завдань і самостійної пошукової роботи в 
межах обраної спеціальності (Географія). 

- РН07. Вміти 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 

- РН09. Вміти розробляти та реалізовувати наукові та інноваційні проекти, які дають можливість 
переосмислити наявні та створити нові цілісні знання для розв’язування значущих наукових 
проблем географії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, 
економічних, екологічних та правових аспектів. 

 
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 
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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. 
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. 
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12. Марцин В. С. Наукознавство : підруч. для студ. ВНЗ / B. С. Марцин. — К. : УБС НБУ, 2007. — 

579 с. 
13. Мельник В. П. Філософія. Наука. Техніка : методолого- світоглядний аналіз : монографія / В. П. 

Мельник. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 592 с. 
14. Мороз С. А. Методологія географічної науки : навч. посіб. / С. А. Мороз, В. І. Онопрієнко, С. Ю. 

Бортник. — К. : Заповіт, 1997. — 333 с. 
15. Мукитанов Н. К. От Страбона до наших дней : эволюция географических представлений и идей / 

Н. К. Мукитанов. — М. : Мысль, 1985. — 237 с. 
16. Нємець К. А. Теорія і методологія географічної науки : методи просторового аналізу : навч.-

метод. посіб. / К. А. Нємець, Л. М. Нємець. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 172 с. 
17. Новітня українська суспільна географія : хрестоматія / [упоряд. та автор бібліогр. статей проф. О. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 
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