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КОМУНІКАЦІЯ 
 Спілкування в аудиторії за розкладом. В позааудиторний час студенти зможуть 
поставити питання під час консультації (вівторок, з 14.00-15.00). Інші види комунікації: група в 
Telegram, очна та онлайн Zoom-консультації за розкладом.        
            e-mail: topch-39@ukr.net  
 телефон: 0482687693 
 аудиторія: за розкладом 
 
АНОТАЦІЯ КУРСУ  
 Предмет вивчення дисципліни – теоретико-методологічні засади географічної науки, 
що визначають її міждисциплінарний дослідницький потенціал та участь у розробленні 
глобальних проблем  цивілізаційного поступу людства.  Предметна область даної програми 
включає розгляд географічного розроблення сучасних глобальних проблем розвитку 
суспільства, пов'язаних з недостатньо обгрунтованою та регламентованою взаємодією 
суспільства з природним середовищем, незбалансованим природокористуванням, недостатньо 
нормованою та виваженою господарською діяльністю, екологічно небезпечною 
територіальною організацією населення та господарства. У структурі освітнього процесу 
програма є складовою підготовки фахових географів вищої наукової кваліфікації рівня 
докторів філософії... 
 Мета курсу - ознайомити з головними напрямами, методологічними принципами і 
методами розроблення міждисциплінарних загальнонаукових проблем, серед яких чільне місце 
посідають глобальні проблеми цивілізаційного розвитку людства; а також систематизований 
огляд сучасних концепцій і розробок вітчизняної географії, орієнтованих на дослідження 
глобальних проблем, зумовлених недостатньо збалансованим та регламентованим 
природокористуванням, недостатньо впорядкованою територіальною організацією населення 
та господарства 
 Завдання дисципліни:  
1. Ознайомлення майбутніх докторантів з сучасними запитами суспільства до вітчизняної 
географічної науки в умовах становлення державного суверенітету та входження України до 
європейського і світового співтовариства. 
2. Засвоєння напрямів і завдань сучасної трансформації предметної області вітчизняної 
географії, зумовленої критичним переглядом жупелів та ідеологем радянського часу та її 
прискореною інтеграцією з світовою географічною наукою. 



3. Поглиблене розуміння географічного методу як одного із загальнонаукових методів, що 
орієнтований на розроблення принципів і механізмів територіальної систематики складових 
ландшафтної оболонки Землі. Знайомство з європейською практикою геопросторового 
планування як сучасного напряму використання географічного методу. 
4. Фаховий розгляд сучасних глобальних проблем людства у контексті впорядкування та 
оптимізації взаємин у системі «суспільство – природне середовище». 
5. Знайомство з новітніми концепціями вітчизняної географії – середовищезнавства та 
довкілля. Засвоєння методологічних положень та методичних принципів концепцій 
географічного середовища та довкілля для розроблення глобальних проблем людства 
  
 Очікувані результати. Здобувач повинен: 
знати: 
- трансформовану і  оновлену предметну область географічної науки з усіма її складовими, 
орієнтованими на сучасні запити суспільства на географічні знання та геоінформаційні методи 
і технології досліджень; 
- сучасне коло глобальних проблем людства, що можуть розроблятися за активної участі 
географів; 
- новітні пізнавальні можливості географічного методу досліджень та його сучасного напряку – 
геопросторового планування;  
вміти: 
-  фахово орієнтуватись і визначатись у сучасних запитах суспільства на географічну 
інформацію та геопросторове планування середовища життєдіяльності населення; 
- застосувати положення і розробки предметної області української географії для дослідження 
міждисциплінарних проблем, зокрема глобальних проблем людства; 
- впорядковувати навколишнього середовища методами геопросторового планування; 
- фахово аналізувати геопросторового – геокомплексний та геосистемний зміст глобальних 
проблем людства 
- використовувати концепції географічного середовища та довкілля для пояснення сучасних 
регіональних процесів. 
 
ОПИС КУРСУ 
 Форми і методи навчання 
 Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (14 год.), 
організації самостійної роботи аспірантів (60 год.). 
 Основна підготовка аспірантів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але у 
значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета аспірантами під час навчального 
року. Під час викладання дисципліни використовуються методи навчання: словесні (лекція, 
пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні (практичні роботи); робота з 
підручниками та науковими журналами (самостійна робота аспірантів).  
  
Перелік тем (загальні блоки) 

Модуль – 1. Предметна область вітчизняної географії та її                                       
сучасна трансформація. 

Тема 1. Предметна область географії та її міждисциплінарний потенціал.  
Тема 2. Географічний метод. Територіальна організація населення і господарства як 

загальнонаукові проблеми..  
Тема 3. Геоінформаційні методи дослідження та технології. Системи  дистанційного 

зондування  земної поверхні.  
Тема 4. Концепції географічного середовища, середовищезнавства, довкілля.   

Змістовний модуль 2. Сучасні запити суспільства до географічної науки. 
Тема 5. Суспільні запити на географічні розробки в умовах становлення 

державності України та її входження у європейське співтовариство  
Змістовний модуль 3. Глобальні проблеми людства 

Тема 6. Стратегія сталого і збалансованого соціально-економічного зростання 
Тема 7. Участь географічної науки у розробленні глобальних проблем. 
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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 (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 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. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 
в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
●   Контрольні роботи проводяться за технологіями тестування або надання розгорнутої 
відповіді на питання, або поєднання декількох видів контролю.   
 Підсумковий контроль за дисципліною – залік. Залік складає аспірант, який виконав усі 
обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою дисципліни та під час 
опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

Змістовий модуль 
№1 

Змістовний 
модуль №2 

Змістовий модуль 
№ 3 

Модульний 
контроль Сума 

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

10 10 8 8 14 10 10 30 100 

   Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
  
Для аспірантів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж мінімум 
для заліку (60) допускається написання реферату за темами лекційних, практичних занять чи 
самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або перескладання контрольної 
роботи, за яку отримана незадовільна оцінка. 

Самостійна робота аспірантів. 
Робота аспірантів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або тем, що 
потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у вигляді тестів, 
контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на самостійне вивчення 
включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання які вимагають від аспіранта 
систематичну самостійну роботу. 


