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КОМУНІКАЦІЯ 

Заняття в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти можуть поставити питання 

під час консультації. Інші види комунікації: очна та онлайн консультації за розкладом. 

            e-mail: laboratorygis@ukr.net 

 телефон:  

            соціальні мережі:  

 аудиторія: за розкладом 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Предмет вивчення дисципліни –теоретико-методологічні проблеми суспільної географії. 

Пререквізити курсу: Дисципліна «Теоретичні проблеми економічної і соціальної географії» 

належить до вибіркових та базується на знаннях з курсів «Основи суспільної географі», 

«Філософія», «Політологія» та інші. 

Мета курсу - поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та практичних навичок 

студентів у питаннях дослідження суспільної географії, формування теоретико-методологічних 

засад вітчизняної суспільної географії. 

Завдання дисципліни:  

1) ознайомлення з сучасним концептуально-понятійним апаратом суспільної географії;  

2) знайомство з головними парадигмами і концепціями суспільної географії;  

3) прогнозування подальшого розвитку суспільної географії. 

Очікувані результати. Здобувач повинен: 

знати: 

- головні закономірності суспільно-географічних процесів; 

- володіти системою базових понять і категорій суспільної географії;  

- тенденції сучасних трансформацій понятійно-концептуального арсеналу суспільної географії 



вміти:  

- розробляти логічні схеми базових понять і категорій суспільної географії різних авторів і 

шкіл;  

- користуватися сучасною системою базових понять суспільної географії;  

- аналізувати головні тенденції змін і трансформацій у методології суспільної географії 

 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (48 год.) та практичних занять (46 год.), організації 

самостійної роботи студентів (56 год.). 

Основна підготовка студентів здійснюється на лекціях та практичних заняттях, але значна 

частина покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми навчання під час 

семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні (лекція, 

пояснення); наочні (демонстрація презентації з картами, графіками та фото); практичні (практичні 

роботи, семінарські заняття); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 

студентів).  

 

Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. Методологічні і метатеоретичні проблеми СГ 

Тема 1. Поняття методологічних проблем науки 

Тема 2. Проблема об’єктів СГ 

Тема 3. Проблеми простору і часу у СГ 

Тема 4. Гносеологічні проблеми СГ 

Тема 5. Поняття метатеоретичних проблем науки та її предмету 

Тема 6. Проблеми конкретних об’єктів дослідження 

Тема 7. Проблеми структури і зв’язків СГ 

Змістовий модуль 2. Теоретичні проблеми суспільної географії 

Тема 8. Проблеми законів і закономірностей у СГ 
Тема 9. Проблеми теорій і концепцій СГ 

Тема 10. Проблеми економіко-географічних і геоекономічних теорій і концепцій 

Тема 11. Проблеми теорії територіального комплексування 
Тема 12. Проблеми політико-географічних і геополітичних теорій і концепцій 

Тема 13. Конструктивні проблеми СГ 

Тема 14. Методичні проблеми СГ 
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Політика оцінювання 

- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

- Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

- Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

 
Поточний контроль Модульний 

контроль 
Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14  

30 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

    Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 


