
Анотація навчальної дисципліни 

«Теорія і методологія суспільної географії» 

 

1. Назва дисципліни - «Теорія і методологія суспільної географії». 

2. Лектор – професор Нємець Костянтин Аркадійович. 

3. Курс – 4 (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), семестр – 7. 

4. Кількість кредитів – 4, академічних годин – 120 (в т. ч. лекції – 24, практичні – 24, 

самостійна робота – 72). 

5. Попередні умови для вивчення: Курс «Теорія і методологія суспільної географії» є 

нормативним у підготовці бакалаврів соціально-економічної географії і базується на 

знаннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як інформатика, 

геоінформаційні технології, філософія, суспільна географія, фізична географія, 

моделювання суспільно – географічних процесів тощо. У процесі вивчення цього курсу 

студенти отримують базові знання з теорії і методології суспільної географії, 

методологічних підходів і методів у суспільно-географічних дослідженнях, вивчають 

основи інформаційної концепції взаємодії суспільства і природи. 

6. Опис курсу: 

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців з суспільної географії основних 

понять, категорій, теорій географії, підготовка випускників університету до адекватного 

сприйняття нових актуальних проблем та напрямків подальшого прогресу системи 

географічних наук, навчити їх бачити  та розуміти сутність суспільно-географічних 

процесів та явищ. 

Завдання курсу:  

 сформувати у студентів сучасні компетентності щодо теоретичних основ, рівнів 

знання і методології географічної, зокрема суспільно-географічної науки; 

 сформувати у студентів знання про об’єкт і предмет географії, зокрема суспільної 

географії; 

 сформувати у студентів вміння застосовувати методологічний потенціал географії у 

конкретних дослідженнях і вирішенні конкретних проблем суспільства і природи; 

 сформувати у студентів компетентність стосовно використання сучасних методів і 

методології географічного дослідження для розробки комплексних територіальних, 

господарчих планів та проектів. 

Зміст курсу: Суспільна географія як наука і об’єкт дослідження, предметно-

об’єктна область суспільної географії, методологічні основи сучасної суспільної 

географії, прикладні теорії суспільної географії, перспективи розвитку суспільної 

географії. 

7. 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., Нємець Л.М. Теорія і методологія 

географічної науки: методи просторового аналізу, 2014. (архів кафедри). 

10. Мова викладання – українська. 


