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1. Назва дисципліни - «Методологія та сучасні технології суспільно-географічних 

досліджень». 

2. Лектор – д. геогр.. н.,  проф. Нємець Костянтин Аркадійович. 

3. Статус – нормативна. 

4. Курс – 2 аспірантура 

5. Кількість кредитів – 4, академічних годин – 120 (в т. ч. лекції – 26, практичні – 

24, самостійна робота – 48 , індивідуальне завдання - 24). 

6. Попередні умови для вивчення – Курс «Методологія та сучасні технології 

суспільно-географічних досліджень» є нормативним у підготовці кандидатів географічних 

наук із спеціальності економічна ісоціальна географія і базується на знаннях, отриманих 

аспірантами при навчанні на рівні бакалвра і магістра при вивченні таких дисциплін, як 

вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, фізика, інформатика, 

геоінформаційні технології, філософія, історія і методологія географічної науки, суспільна 

географія, фізична географія, моделювання суспільно – географічних процесів тощо. У 

процесі вивчення цього курсу аспіранти отримують і закріплять базові знання з сучасних 

технологій суспільно-географічних дослоіджень. 

7. Опис курсу. 

Мета курсу – формування в аспірантів компетентності щодо застосування сучасних 

технологій (просторового, системного, статистичного аналізу, математичного 

моделювання, математичних методів, комп’ютерних технологій тощо) в суспільно-

географічних дослідженнях... 

Завдання курсу:  

- поглибити та вдосконалити знання щодо сучасних суспільно-географічних 

досліджень;  

- поглибити знання та поняття стосовно основних методів і підходів у аналізі 

суспільно-географічної інформації; 

- поглибити розуміння про сучасні методи суспільно-географічних досліджень – 

просторового, системного та статистичного аналізу, математичного моделювання, 

математичних методів та комп’ютерних технологій при вирішенні конкретних наукових 

задач, що лежать в об’єктно-предментому полі дослідження суспільної географії; 

- удосконалити та розширити знання, уміння та навички застосування 

географічного, системного, синергетичного, інформаційного та історичного наукових 

підходів у суспільно-географічних дослідженнях; 

- удосконалити компетентність стосовно застосування сучасних технологій у 

успільно-географічних дослідженнях. 

Зміст курсу: Методологія суспільної географії, методи суспільної географії, 

Коип’ютерні технології, ГІС=технології у просторовому аналізі. 

Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів 

згідно програми курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Перевірка практичних робіт; 

 Тестове опитування та письмовий контроль ; 

 Екзамен. 

9. Навчально-методичне забезпечення – Нємець К.А. Навчальна програма 

SYSMODALL для аналізу інформаційних показників еволюції системи в залежності від 

принципу формування ієрархічних рівнів. 2008. (архів кафедри).; Нємець К.А. Навчальна 



програма INFENTROP для визначення траєкторії розвитку заданої системи (напрямок 

розвитку). 2009. (архів кафедри). 

10. Мова викладання – українська. 
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