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Найменування
показників

Кількість кредитів
3,0

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
Галузь знань,
спеціальність, освітній
рівень

денна форма
навчання

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

За вибором

Модулів — 2
Змістових
модулів — 2

заочна форма
навчання

Рік підготовки:
Спеціальність
014.07 Середня освіта
(Географія)

Загальна кількість
годин — 90

4-й

4–-й
Семестр

8-й

8–-й
Лекції

16 год.
Практичні
20 год.
Тижневих
годин
для денної форми
навчання:
аудиторних — 3,0
самостійної роботи
студента — 3,0

Освітній рівень:
перший
(бакалаврський)
рівень

Лабораторні
– год.

– год.

Самостійна робота
54 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Передумови для вивчення дисципліни: ландшафтознавство, геоморфологія, фізична
географія України, основи теорії суспільної географії, історична географія.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методологія географічної
науки» є систематизація й узагальнення студентами знання теорій, концепцій, законів,
закономірностей, головних категорій географічної науки; ознайомлення з методологічною
основою наукових досліджень географічної науки та з сучасними методами проведення
означених досліджень.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методологія географічної
науки» є:
– ознайомити з теорією та методологією географічних наукових досліджень,
принципами і методами;
– вивчити основні методи, що використовують у географічних наукових
дослідженнях;
– вивчити принципи і засади планування наукових спостережень і експериментів;
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– вивчити методи і засоби проведення інформаційного пошуку;
– знати закономірності процесів, що відбуваються в геосистемах різного рівня
складності, а також правила проведення сучасних досліджень географічної науки;
– вміти використовувати різні методологічні підходи до рішення конкретних задач
географічної науки, проводити науковий експеримент та інтерпретувати отримані
результати;
– оцінювати сучасні методологічні та теоретичні підходи географічної науки, що
застосовуються у світовій практиці;
– ознайомити із тематикою наукових пошуків і представниками провідних
географічних шкіл і центрів наукових досліджень України та світу;
– вміти застосовувати математично-статистичні методи опрацювання даних
отриманих при проведенні географічних досліджень;
– творчо аналізувати результати наукової та виробничої роботи, самостійно знаходити
шляхи її удосконалення та вміти інформативно та обґрунтовано оформити їх у відповідних
інформаційних джерелах.
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти
наступними компетентностями:
загальними:
– здатність приймати обґрунтовані рішення;
– здатність розробляти та управляти проектами;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни.
фаховими:
– здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії географії для
характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному,
регіональному, в межах України, локальному).
– здатність належно використовувати географічну термінологію, ефективно і вільно
передавати географічні ідеї, принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами;
– здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та
процесів, географічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень,
застосовувати їх у професійній діяльності;
– здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності,
знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і
предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії в основній
(базовій) середній школі;
– здатність до комплексного планування, організації та здійснення навчальних
проектів, підготовки аналітичної звітної документації та презентацій;
– здатність до пошуку джерел географічної інформації та її наукового опрацювання і
використання, зокрема, порівняння, аналізу і представлення на основі географічних методів і
підходів, у тому числі інформаційних технологій;
– здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та
людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства;
– знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної
діяльності у сфері географії;
– здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні
географічних проблем;
– здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур
дослідницької та/або інноваційної діяльності;
– здатність оцінювати рівень негативного впливу природних та антропогенних
факторів на довкілля та людину.
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Програмні результати навчання:
– знати географічну термінологію та номенклатуру;
– описувати основні механізми функціонування природних і суспільних
територіальних комплексів, окремих її компонентів, класифікувати зв'язки і залежності між
компонентами, знати причини, перебіг і наслідки процесів, що відбуваються в них;
– пояснювати зміни, які відбуваються у географічному середовищі під впливом
природних і антропогенних чинників;
– знати сучасні теоретичні та практичні основи методики навчання географії в
загальноосвітній школі;
– вибирати і застосовувати основні методики та інструменти, які є типовими для
різних галузей географії;
– виконувати стандартні виміри і спостереження основних параметрів географічного
середовища;
– демонструвати здатність до організації наукової діяльності діяльності та реалізації
комплексних географічних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень;
– знати сучасні методи та інструментальні засоби географічних досліджень, у тому
числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання;
– застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень щодо
вирішення проблем географії.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити ЕСТS.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Тема 1. Наукова творчість та евристика. Визначення об’єкта, мети і постановка
завдань наукових досліджень.
Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Поняття та загальні
відомості про науку. Мета науки. Етапи становлення і розвитку науки. Основні поняття
науки: категорія, принципи, аксіоми, закони, теорії, гіпотеза. Цілі і функції науки.
Структурні елементи науки, їх характеристика. Рівні методологічного знання конкретної
науки як цілісного вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Роль філософії в
розвитку методології конкретної науки. Наукова картина світу. Наука і релігія. Науки
природничі та суспільні. Наукова теорія. Емпіричний та теоретичний рівні пізнання.
Організаційна структура наукових досліджень в Україні. Поняття актуальності дослідження.
Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження. Основні напрямки суспільно-географічних
досліджень. Рівні і масштаби суспільно-географічних досліджень.
Тема 2. Методи наукових географічних досліджень (загальнонаукові, методи
теоретичного та емпіричного дослідження, моделювання).
Поняття наукового методу та його основні риси. Основні групи загальних методів.
Класифікація методів пізнання: емпіричні, теоретичні, комбіновані. Спостереження. Вимоги
до організації спостереження. Порівняння. Вимірювання, об’єкти вимірювання.
Експеримент. Структура експерименту. Абстрагування. Етапи процесу абстрагування. Види
абстрагування. Аналіз. Синтез. Індукція. Дедукція. Моделювання. Ідеалізація. Формалізація.
Методи групування. Таблично-графічні методи. Правила аргументації. Картографічний
метод. Метод ідеалізації. Метод формалізації. Математичні методи. Метод моделювання.
Географічний опис. Методи класифікації та типізації. Системний метод. Системний підхід.
Методи аналізу взаємозв'язків і взаємозалежностей. Географічні інформаційні системи (ГІС).
ГІС-технології. Загальнонаукові підходи та їх застосування в ході географічних досліджень.
Критерії практики в географічних дослідженнях. Фундаментальні, пошукові та прикладні
географічні дослідження. Принципи географічної науки.
6

Тема 3. Розвиток географічного знання до середини ХІХ ст. Сучасні уявлення
про об’єкт і предмет географії.
Об’єкт та предмет географії (за різними авторами). Філософсько-методологічне
обґрунтування проблеми взаємодії природних та соціально-економічних утворень.
Специфіка об’єкта дослідження географічних наук на стику природничих, суспільних та
технічних наук. Об’єктно-предметна основа сучасної географії. Еволюція поглядів на об’єкт,
предмет, зміст, задачі географічної науки, починаючи з давніх часів. Зародження
географічних уявлень та розвиток географічних ідей за античної доби. Витоки географії в
античні часи. Епоха Великих Географічних відкриттів. Зародження географічної науки в
епоху Середньовіччя та за доби Нового часу. Основні віхи і персоналій у розвитку географії з
пізнього Середньовіччя до середини ХІХ ст. Сучасне визначення географії. Проблема
цілісності географічної науки. Основні причини посилення диференціації географічної
науки, починаючи з другої половини ХІХ століття. Об’єктивна закономірність сполучення
процесів диференціації та інтеграції географічної науки в ХХ столітті. Проблеми
метагеографії.
Тема 4. Наукові школи в сучасній географії. Місце географії у системі наук.
Визначення предмету географії різними науковими школами. Основні наукові школи
в географії. Об’єкти географічної науки. Природно-географічні системи. Людина як об’єкт
вивчення в географії. . Географія серед інших природничих та суспільних наук. Структура
географічного знання. Е. Алаєв про класифікацію географії. Сучасна система географічних
наук, процеси диференціації, інтеграції в географії, структурна організація сучасної
географії. Підсистема фізико-географічних та суспільно-географічних наук. Нові напрямки
розвитку географічної науки. Загально географічні науки. Проблема формування єдиної
комплексної географії. Роль сучасних географічних досліджень в пізнанні об’єктивного
світу.
Тема 5. Методологія наукового пізнання в географії.
Методологія наукового пізнання в географії, її витоки та основні напрямки.
Гумбольдт як основоположник наукової методології географії. Геттнер і його хорологічна
концепція. Антропоцентричний підхід в географії. Харвей та його «Наукове пояснення в
географії». Наукова школа Докучаєва ХІХ ст. Загальні проблеми методики наукового
дослідження. Поняття процесу пізнання і побудова програми дослідження. Система методів,
їх класифікація, основні методологічні принципи та загальнонаукові підходи в географії.
Хорологічна концепція і хорологічний підхід. Теоретична географія (Бунге, (Докучаєв,
Будико, Алаєв, Арманд, Калєснік, Анучін). Основні просторові географічні категорії.
Баранський та його поняття про ЕГП. Час в географії. Системний підхід в географії і основи
вчення про геосистеми. Географічні системи та комплекси.
Тема 6. Система методів сучасної географії.
Методи спостережень та інформаційне забезпечення географічних досліджень
(методи безпосередніх польових спостережень, дистанційні методи). Картографічний метод
та його розвиток і застосування в географічних дослідженнях. ГІС-технології. Єдність
традиційних та новітніх методів в географічних дослідженнях. Районування як метод
географічного синтезу. Проблеми інтеграції в географії. Систематизація та класифікація
об’єкта географічних досліджень. Вчення про ареали в географії. Територіальна
диференціація та географічні системи. Розвиток принципів районування, яке розглядається
як засіб розподілу земної поверхні на окремі просторові одиниці. Районоутворюючі фактори
та принципи. Погляд на сполучення окремих одиниць. Основні географічні закони і
закономірності (широтна зональність, висотна поясність, азональність, природні
територіальні комплекси, соціально-економічні територіальні системи і комплекси,
економічне районування тощо). Значення районування для пізнання специфічного,
особливого, загального в природі, господарстві, населенні, культурі.
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Тема 7. Використання статистичних методів у географії.
Основи одномірної статистики. Розподіли. Необхідність і сфера, застосування методу.
Одиниці явища і сукупності. Масові явища та їх характерні особливості. Основа побудови
статистичного методу. Переваги і недоліки методу. Групування і його види. Клас задач, що
вирішуються. Метод середніх. Сфера застосування і умови реалізації методу. Види середніх
та їх форми. Середня арифметична проста. Середня арифметична зважена. Середня
арифметична інтервального ряду.
Кореляційний аналіз для двох і більшого числа стохастичних змінних. Параметрична
кореляція. Сфера застосування і головні завдання. Попередні умови реалізації методу.
Умова, однорідності даних. Коефіцієнт асиметрії. Коефіцієнт ексцесу. Параметричні
коефіцієнти кореляції. Лінійна і нелінійна залежності. Види коефіцієнтів кореляції. Парна
лінійна кореляція і сфера застосування і розрахункові формули. Інтерпретація та оцінка
отриманих результатів. Оцінка значень коефіцієнту за критерієм Стьюдента. Розрахунки
стандартної помилки. Множинний коефіцієнт кореляції. Застосування і техніка розрахунків.
Критерій Фішера. Розрахунки середньої квадратичної помилки. Частковий коефіцієнт
кореляції. Сфера застосування. Розрахунок, інтерпретація і оцінка результатів. Коефіцієнт
детермінації і застосування і пояснення. Проблеми застосування методу в географії. Метод
графів, особливості його застосування у суспільно-географічних дослідженнях. Загальна
характеристика методу. Використання графів в топологічному аналізі. Розрахунки міри
зв’язності. Дискримінантний і кластерний аналіз. Інтерпретація канонічних дискримінантних
функцій. Двокоординатні і однокоординатні графіки. Загальне поняття про стандартизовані і
структурні коефіцієнти дискримінантного аналізу. Регресійний аналіз: загальний огляд.
Необхідність й сфера застосування методу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Тема 8. Планування, організація та проведення комплексних географічних
досліджень.
Характеристика методів географічних досліджень. Дистанційні методи дослідження
навколишнього середовища. Методи біоіндикації. Відбір та підготовка проб. Вибір методів і
засобів вимірювань. Підготовка і проведення польових геоморфологічних робіт. Комплекс
методів польових геоморфологічних досліджень. Геоморфологічні методи. Геологічні
методи. Геофізичні методи. Географічні методи. Ведення польової документації. Фіксування
даних польових геоморфологічних спостережень. Ведення щоденника. Вибір і методика
польових маршрутів. Документація відслонень, відслонень гірських виробіток. Складання
профілів і розрізів. Геоморфологічна карта зйомочних масштабів. Класифікація і типи
геоморфологічних карт. Топографічна основа геоморфологічних карт. Картографічні
способи зображення геоморфологічних об’єктів. Основні напрями в геоморфологічному
картографуванні. Загальні і часткові геоморфологічні карти. Способи польової
геоморфологічної зйомки. Геоморфологічний аналіз рельєфу. Вивчення морфології рельєфу.
Описувальні і зображувальні методи. Вивчення елементів, форм, комплексів форм рельєфу.
Морфографічні та морфометричні карти. Методи вивчення генезису рельєфу. Основні
генетичні категорії рельєфу. Методи вивчення віку рельєфу. Уявлення про вік рельєфу.
Морфоструктурний аналіз рельєфу. Основні типи тектонічних рухів та їх проявлення в
рельєфі. Структурно-геоморфологічні карти. Морфолітогенетичний аналіз. Вивчення
речовинного (гранулометричного, мінерального, геохімічного) складу, кольору порід.
Вивчення структури порід. Вивчення текстури порід. Вивчення сучасної динаміки рельєфу.
Експедиційне вивчення динаміки рельєфу. Стаціонарне вивчення динаміки рельєфу. Карти
сучасної динаміки рельєфу. Вивчення основних генетичних типів рельєфу. Вивчення
флювіального рельєфу (елементів, генетичних категорій, складання карт). Рельєф річкового
походження (річкова сітка, долини, алювіальні рівнини, яри, балки). Вивчення
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денудаційного, структурно-денудаційного, літоморфного рельєфу. Вивчення льодовикового
та водно льодовикового рельєфу (древніх материкових областей, гірсько-долинного,
льодовиково-морського, складання карт). Вивчення мерзлотного рельєфу (чинників
формування, форм, складання карт). Вивчення еолового рельєфу пустель і не пустельних
областей (чинників формування, форм, складання карт). Вивчення морських берегів та форм
рельєфу узбереж (форм, древніх берегових ліній, складання карт). Вивчення карстового і
суфозійного рельєфу (чинники формування, форми, складання карт). Вивчення поверхонь
вирівнювання (морфології, генезису, корелят них відкладів, деформацій, складання карт).
Тема 9. Методи аналізу результатів експериментальних досліджень.
Вимоги до наукового дослідження: новизна, актуальність, необхідність, плановість,
глибина, об’єктивність та критичність. Ретроспективний аналіз досліджуваної проблеми.
Методологія експериментальних географічних досліджень. Обробка результатів
експериментальних досліджень. Методи графічної обробки результатів експерименту.
Аналітична обробка результатів експерименту.
Тема 10. Інформаційне забезпечення наукових досліджень географічної науки.
Національна система науково-технічної інформації. Види, джерела інформації та
режими доступу. Документальні джерела інформації та їх використання у наукових
дослідженнях. Типологія наукової інформації. Документ. Види наукових видань. Первинний
та вторинний документ. Неопубліковані документи. Опубліковані документи: періодичні та
неперіодичні. Типи неопублікованих наукових видань. Нормативно-технічна документація.
Патентна документація. Депоновані рукописи. Інформаційно-пошукові системи органів
науково-технічної інформації. Пошук патентних матеріалів. Аналіз та опрацювання
інформації. Гранти та стипендіальні програми географічного напрямку. Міжнародні правила
цитування та посилання в наукових роботах. Загальна інформація про ORCID та
ResearcherID. Робота з авторським профілем ОRCID. Структура ідентифікатора ORCID.
Індекси бібліографічних посилань: бібліографічні посилання, h-індекс, i10-індекс. Функції
Google Академії. Порядок визначення кількості бібліографічних посилань на наукові праці
через профіль «Google Академія». Система «Бібліометрика української науки».
Тема 11. Представлення результатів комплексних географічних досліджень.
Впровадження результатів наукових досліджень.
Прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. Методика підготовки та
оформлення публікації. Оформлення звітів про результати наукової роботи. Робота над
публікаціями, монографіями, рефератами і доповідями. Курсова (дипломна) робота: загальна
характеристика та послідовність виконання. Відгук. Структурні елементи відгуку. Рецензія.
Структурні елементи рецензії. Наукова конференція. Студентська наукова конференція.
Доповідь.
Тема 12. Міжнародний та вітчизняний досвід організації і проведення
досліджень, створення й керування партнерськими науково-дослідними програмами
географічної науки.
Співробітництво Україна-НАТО в сфері науки та охорони довкілля. Міжнародні
наукові організації. Пріоритетні напрямки географії в глобалізаційному світі. Основні
парадигми розвитку географії (за Багровим): парадигма стійкого розвитку; ноосферноекологічна парадигма; просторово-часова парадигма; парадигма регіонального розвитку.
Світоглядно-освітній статус географії в інформаційному суспільстві. Гносеологічний і
соціальний статус географії. Задачі та трансформація географічної освіти.

9

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма

Назви змістових
модулів і тем
усього
1

2

заочна форма

у тому числі
л

п

3

4

лаб інд с.р.
5

6

7

усього
8

у тому числі
л

п

лаб інд с.р.

9

10

11

12

13

Змістовий модуль1. Теоретичні та методологічні засади географічних досліджень.
Тема
1.
Наукова
творчість та евристика.
Визначення об’єкта, мети
і постановка завдань
наукових досліджень.

8

2

–

–

6

Тема 2. Методи наукових
географічних досліджень
(загальнонаукові, методи
теоретичного
та
емпіричного дослідження,
моделювання).

8

2

–

–

6

Тема
3.
Розвиток
географічного знання до
середини ХІХ ст. Сучасні
уявлення про об’єкт і
предмет географії.

8

2

–

–

6

Тема 4. Наукові школи в
сучасній географії. Місце
географії у системі наук.

8

2

–

–

6

Тема 5.
наукового
географії.

6

2

2

–

–

2

5

2

2

–

–

1

5

2

2

–

–

1

48

10 10

–

–

28

Методологія
пізнання в

Тема 6. Система методів
сучасної географії.
Тема
7. Використання
статистичні методів у
географії.
Разом – за змістовним
модулем 1

Змістовий модуль 2. Планування та організація географічних досліджень.
Тема 8. Планування,
організація та проведення
комплексних
географічних досліджень.

8

2

2

–

10

–

4

Тема 9. Методи аналізу
результатів
експериментальних
досліджень.

8

Тема 10. Інформаційне
забезпечення
наукових
досліджень географічної
науки.

2

–

–

4

8

2

–

–

6

Тема 11. Представлення
результатів комплексних
географічних досліджень.
Впровадження
результатів
наукових
досліджень.

8

2

–

–

6

Тема 12. Міжнародний та
вітчизняний
досвід
організації і проведення
досліджень, створення й
керування партнерськими
науково-дослідними
програмами географічної
науки.

10

2

2

–

–

6

Разом – за змістовним
модулем 2

42

6

10

–

–

26

Усього годин

90

16 20

–

–

54

2

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

3

1.

Основні напрямки суспільно-географічних досліджень. Рівні і
масштаби суспільно-географічних досліджень.

2

2.

Роль сучасних географічних досліджень в пізнанні об’єктивного
світу.

2

3.

Критерії практики в географічних дослідженнях. Фундаментальні,
пошукові та прикладні географічні дослідження.

2

4.

Основи бібліографічно-пошукової
забезпечення наукових досліджень.

2

5.

Технологія дослідницької роботи. Науковий стиль і наукові
жанри.

2

6.

Організація представлення результатів дослідження.

2

7.

Оформлення звітів про результати наукової роботи. Робота над
публікаціями, монографіями, рефератами і доповідями.

2

11

діяльності.

Інформаційне

8.

9.

10.

Основні парадигми розвитку географії (за Багровим): парадигма
стійкого розвитку; ноосферно-екологічна парадигма; просторовочасова парадигма; парадигма регіонального розвитку.

2

Антропогенні природні процеси в геосистемах. Порушення
гравітаційної рівноваги в геосистемах. Зміна волого обороту та
водного балансу. Порушення біологічної рівноваги та біологічного
кругообігу речовин.

2

Техногенна міграція елементів в геосистемах. Зміна теплового
балансу в геосистемах. Оцінка ступеню антропогенного
порушення ландшафтів.

2

Разом

30 год.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

2

3

1.

Структура і класифікація науки, її нормативне регулювання.

2

2.

Організації наукової діяльності в Україні Пріоритетні напрями
розвитку.

2

3.

Класифікація методів наукових досліджень.

2

4.

Методи теоретичних досліджень.

2

5.

Наукова організація праці.

2

6.

Роль сучасних технологій у наукових дослідженнях.

2

7.

Загальнонаукові теорії в географії.

2

8.

Система закономірностей та законів у суспільній географії. Сутність
суспільно – географічних законів.

2

9.

Класифікація законів суспільної географії за О. Шаблієм. Система
суспільно-географічних законів. (Ниммик, Алаєв, Пістун, Шаблій).

4

10.

Проблемні питання впливу географічного середовища на
життя людей та господарський розвиток суспільства. Питання теорії
антропогенної трансформації геосистем.

2

11.

Географія населення та екологічний потенціал
Географізація комплексу екологічних дисциплін.
імперативи.

ландшафту.
Географічні

2

12.

Основні ареали розселення. Географія населення в системі економічної
і соціальної географії. Про систему прогнозних моделей в географії
населення.

2

13.

Організація території і культурний ландшафт. Відповідь географії
на глобальні проблеми людства. Географічні принципи оптимізації
відношень між суспільством та природою. Географія і суспільство.

4

14.

Області застосування географічних знань: освіта, польові дослідження,
проектування, планування, прогнозування, експертиза тощо.
Ускладнення прикладних, теоретичних, методологічних задач
12

2

географії.
15.

Кутові характеристики траєкторії руху соціогеосистем
застосування в суспільно-географічних дослідженнях.

їх

2

16.

Основні закони структури та відповідності («Закон кілець Тюнена»,
«Закон граток Кристаллера»).

4

17.

Географічна наука і глобальні проблеми сучасності. Глобальні
прогнози і сценарії розвитку цивілізації на близьке майбутнє.

2

18.

Базові функції просторового аналізу в ГІС-технологіях. ТIN і GRID –
моделі в географії.

4

19.

Методика підготовки
дослідження.

4

20.

Математичні методи і моделі в географічних дослідженнях.

2

21.

Міжнародне співробітництво в галузі географії.

2

й

оформлення

результатів

та

наукового

Разом

54 год.

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
1. Поняття методології, методики та методу.
2. Загальнонаукові, конкретнонаукові та спеціальні методи.
3. Методи емпіричних і теоретичних досліджень.
4. Застосування законів формальної і діалектичної логіки в наукових дослідженнях.
5. Особливості застосування методу порівняльного аналізу.
6. Експеримент: поняття і види.
7. Ідеалізація як метод наукових досліджень.
8. Дедукція та індукція як методи наукових досліджень.
9. Узагальнення результатів дослідження, формування власної наукової позиції.
10. Правила оформлення титульного аркуша, курсового або дипломного завдання,
календарного плану.
11. Оформлення реферату й анотації як обов’язкових структурних елементів курсової або
дипломної роботи.
12. Зміст вступу і висновків наукової роботи.
13. Основна частина наукової роботи.
14. Вимоги
ДСТУ
до
оформлення науково-довідкового
апарату (правила
бібліографічного опису підручника, монографії, статті в науковому журналі).
15. Список використаної літератури: порядок складання.
16. Оформлення посилань у науковій роботі.
17. Оформлення додатків.
18. Загальні правила оформлення курсової або дипломної роботи (нумерація сторінок,
шрифт, інтервал, відступи, оформлення заголовків і т.д.).
19. Класифікація, цілі й принципи діяльності наукових установ в Україні.
20. Статус Національної академії наук України (НАНУ), її мета і завдання.
21. Принципи діяльності науково-дослідних інститутів НАНУ.
22. Пошук патентних матеріалів.
23. Діяльність наукових бібліотек та інформаційних установ.
24. Загальна характеристика грантів.
25. Список грантів і стипендіальних програм.
26. Поняття процесу пізнання і побудова програми дослідження.
27. Система методів, їх класифікація.
28. Основні методологічні принципи та загальнонаукові підходи в географії.
13

29. Хорологічна концепція і хорологічний підхід.
30. Теоретична географія (Бунге, Докучаєв, Будико, Алаєв, Арманд, Калєснік, Анучін).
31. Баранський та його поняття про економіко-географічний процес.
32. Час в географії.
33. Системний підхід в географії і основи вчення про геосистеми.
34. Географічні системи та комплекси.
35. Поняття «соціогеосистема».
36. Поняття «соціогеопроцес», «суспільно-географічний процес».
37. Інформаційне забезпечення географічних досліджень (методи спостережень,
експедиційні, дистанційні).
38. Картографічний метод та його застосування в географічних дослідженнях.
39. ГІС-технології в географії.
40. Метод районування як метод географічного синтезу.
41. Районоутворюючі фактори та принципи.
42. Методи систематизації (класифікація, групування).
43. Основні географічні закони і закономірності (широтна зональність, висотна поясність,
азональність, природні територіальні комплекси, соціально-економічні територіальні
системи і комплекси, економічне районування тощо).
44. Теоретики соціально-економічної географії про основні її закономірності (Алаєв,
Саушкін, Родоман, Ниммик, Пістун, Шаблій та ін.).
45. Поняття закону та закономірності.
46. Динамічні, статистичні, емпіричні, теоретичні закони суспільної географії.
47. Класифікація законів суспільної географії за О. Шаблієм.
48. Географічна наука і глобальні проблеми сучасності. Глобальні прогнози і сценарії
розвитку цивілізації на близьке майбутнє.
49. Організація території і культурний ландшафт.
50. Області застосування географічних знань: освіта, польові дослідження, проектування,
планування, прогнозування, експертиза тощо. Ускладнення прикладних, теоретичних,
методологічних задач географії.
51. Нові практичні завдання географії. Проблема управління географічними системами,
геокібернетика.
52. Основні тенденції розвитку географічної науки.
53. Розвиток інформаційних і ГІС-технологій.
54. Роль географії в науковому обґрунтуванні та практичному забезпеченні раціонального
природокористування та охорони природи.
55. Пріоритетні напрями географії в глобалізаційному світі.
56. Основні парадигми розвитку географії.
57. Світоглядно-освітній статус географії в інформаційному суспільстві.
58. Гносеологічний і соціальний статус географії.
59. Задачі та трансформація географічної освіти.
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь,
пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична
робота, задачі.
За характером логіки пізнання
використовуються такі методи: аналітичний,
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний та дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий та дослідницький.
9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль знань з дисципліни викладач здійснює за рейтинговою системою.
Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.
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а) поточний контроль знань:
•оцінювання усних відповідей на занятті;
•оцінювання контрольних робіт;
•оцінювання завдань для самостійної роботи;
•тестовий контроль.
б) підсумковий контроль знань:
•оцінювання усних відповідей на іспиті.
10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.
Визначити за допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки
і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану
числову (рейтингову) шкалу.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90–100

А

82–89

В

74–81

С

64–73

D

60–63

Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0–34

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

відмінно
добре

зараховано

задовільно
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Контроль за процесом засвоєння студентами курсу та якістю знань здійснюватиметься
у ході поточного та підсумкового контролю. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100
бальною шкалою. Поточний контроль передбачає:
– перевірку знань студентів у ході практичних занять (усні відповіді, виконання
презентацій, рефератів та їх захист, виконання навчально-дослідних завдань, проектів,
перевірка письмових завдань зошита самостійної підготовки);
– представлення проекту, за темою передбаченими змістовими модулями.
У процесі поточного контролю студенти можуть набирати до 60 балів.
Робота студентів практичних заняттях оцінюється за п’ятибальною шкалою. 3 бали –
«задовільно», 4 – «добре», 5 – «відмінно».
Модуль завершується проведенням підсумкового модульного контролю. Він може
проводитися у формі усного опитування чи письмового виконання.
Виконання індивідуального проекту та завдань самостійної роботи з вивчення курсу
оцінюються за 10 бальною шкалою.

Оцінювання знань у процесі поточного контролю знань

Т1
5

Т2
5

ЗМ 1
Т3 Т4 Т5
5
5
5

Т6
5

Т7
5

Т8
5

Т9
5

ЗМ 2
Т10 Т11
5
5

Т12
5

Індив.
завд.

М
К

ПК

Заг.
кільк.
балів

10

10

20

100

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
– навчально-методичні матеріали з курсу;
– тестові завдання;
– методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів.
13. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Суть методології наукового пізнання.
2. Класифікація методологічного знання.
3. Основні компоненти методології науки.
4. Методологічні принципи.
5. Рівні методологічного знання.
6. Роль філософії в розвитку методології географічної науки.
7. Наукове знання та його елементи.
8. Система рівнів пізнання: емпіричний, теоретичний, методологічний, філософський.
9. Критерії практики в географічних дослідженнях.
10. Фундаментальні, пошукові та прикладні географічні дослідження.
11. Об’єкт та предмет географії (за різними авторами).
12. Філософсько-методологічне обгрунтування проблеми взаємодії природних та соціальноекономічних утворень.
13. Специфіка об’єкта дослідження географічних наук на стику природничих, суспільних та
технічних наук.
14. Еволюція поглядів на об’єкт, предмет, зміст, задачі географічної науки, починаючи з
давніх часів.
15. Витоки географії в античні часи.
16. Епоха Великих Географічних відкриттів.
17. Основні віхи і персоналій у розвитку географії з пізнього середньовіччя до середини
ХІХ ст.
18. Основні причини посилення диференціації географічної науки, починаючи з другої
половини ХІХ століття.
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19. Об’єктивна закономірність сполучення процесів диференціації та інтеграції географічної
науки в ХХ ст.
20. Основні наукові школи в географії.
21. Визначення предмету географії різними науковими школами.
22. Об’єкти географічної науки.
23. Природно-географічні системи.
24. Людина як об’єкт вивчення в географії.
25. Географія серед інших природничих та суспільних наук.
26. Структура географічного знання.
27. Ієрархічна структура географії за Е. Б. Алеєвим.
28. Сучасне визначення географії.
29. Проблема цілісності географічної науки.
30. Сучасна система географічних наук, процеси диференціації, інтеграції в географії,
структурна організація сучасної географії.
31. Підсистема фізико-географічних наук.
32. Підсистема суспільно-географічних наук.
33. Нові напрями розвитку географічної науки.
34. Загальногеографічні науки.
35. Проблема формування єдиної комплексної географії.
36. Роль сучасних географічних досліджень в пізнанні об’єктивного світу.
37. Методологія наукового пізнання в географії, її витоки та основні напрями.
38. Гумбольдт як основоположник наукової методології географії.
39. Геттнер і його хорологічна концепція.
40. Антропоцентричний підхід в географії.
41. Наукова школа Докучаєва ХІХ ст. та його учні: Краснов, Морозов, Висоцький.
42. Загальні проблеми методики наукового дослідження.
43. Поняття процесу пізнання і побудова програми дослідження.
44. Система методів, їх класифікація.
45. Основні методологічні принципи та загальнонаукові підходи в географії.
46. Хорологічна концепція і хорологічний підхід.
47. Теоретична географія (Бунге, Докучаєв, Будико, Алаєв, Арманд, Калєснік, Анучін).
48. Баранський та його поняття про економіко-географічний процес.
49. Час в географії.
50. Системний підхід в географії і основи вчення про геосистеми.
51. Географічні системи та комплекси.
52. Поняття «соціогеосистема».
53. Поняття «соціогеопроцес», «суспільно-географічний процес».
54. Інформаційне забезпечення географічних досліджень (методи спостережень,
експедиційні, дистанційні).
55. Картографічний метод та його застосування в географічних дослідженнях.
56. ГІС-технології в географії.
57. Метод районування як метод географічного синтезу.
58. Районоутворюючі фактори та принципи.
59. Методи систематизації (класифікація, групування).
60. Основні географічні закони і закономірності (широтна зональність, висотна поясність,
азональність, природні територіальні комплекси, соціально-економічні територіальні
системи і комплекси, економічне районування тощо).
61. Теоретики соціально-економічної географії про основні її закономірності (Алаєв,
Саушкін, Родоман, Ниммик, Пістун, Шаблій та ін.).
62. Поняття закону та закономірності.
63. Динамічні, статистичні, емпіричні, теоретичні закони суспільної географії.
64. Класифікація законів суспільної географії за О. Шаблієм.
65. Система суспільно-географічних законів. (Ниммик, Алаєв, Пістун, Шаблій).
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66. Закон пропорційного розвитку компонентів економіко-географічного комплексу.
67. Закон раціональних територіальних зв’язків.
68. Закон територіальної концентрації продуктивних сил.
69. Закон територіальної диференціації продуктивних сил.
70. Основні закони структури та відповідності («Закон кілець Тюнена», «Закон граток
Кристаллера»).
71. Еволюція географічних уявлень про взаємодію людини та природи.
72. Проблемні питання впливу географічного середовища на життя людей та господарський
розвиток суспільства.
73. Природні ресурси та природно-ресурсний потенціал.
74. Екологічний потенціал території.
75. Географія населення та екологічний потенціал ландшафту.
76. Геоекологічні проблеми окремих регіонів України.
77. Вплив географічного середовища на систему розселення.
78. Оптимальні та екстремальні умови життєдіяльності людей.
79. Географія населення в системі економічної і соціальної географії.
80. Господарське освоєння території і географічне середовище. Основні типи господарського
освоєння території.
81. Антропогенні природні процеси в геосистемах (порушення гравітаційної рівноваги в
геосистемах, зміна вологообороту та водного балансу, порушення біологічної рівноваги та
біологічного кругообігу речовин, техногенна міграція елементів в геосистемах, зміна
теплового балансу в геосистемах тощо).
82. Географічна наука і глобальні проблеми сучасності. Глобальні прогнози і сценарії
розвитку цивілізації на близьке майбутнє.
83. Організація території і культурний ландшафт.
84. Області застосування географічних знань: освіта, польові дослідження, проектування,
планування, прогнозування, експертиза тощо. Ускладнення прикладних, теоретичних,
методологічних задач географії.
85. Нові практичні завдання географії. Проблема управління географічними системами,
геокібернетика.
86. Основні тенденції розвитку географічної науки.
87. Розвиток інформаційних і ГІС-технологій.
88. Роль географії в науковому обґрунтуванні та практичному забезпеченні раціонального
природокористування та охорони природи.
89. Пріоритетні напрями географії в глобалізаційному світі.
90. Основні парадигми розвитку географії.
91. Світоглядно-освітній статус географії в інформаційному суспільстві.
92. Гносеологічний і соціальний статус географії.
93. Задачі та трансформація географічної освіти.
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