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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Просторовий та системний аналіз в 

суспільній географії» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів за спеціальністю 106. Географія, освітньо-професійної 

програмами «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетентності стосовно застосування просторового та системного аналізу, 

математичного моделювання та комп’ютерних технологій в суспільно – 

географічних дослідженнях регіонального розвитку 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати у студентів сучасну методологію використання просторового 

та системного аналізу, моделей та комп’ютерних технологій при дослідженні 

соціально – географічних систем; 

- дати студентам знання та поняття стосовно основних методів і підходів у 

просторовому та системному аналізі суспільно – географічної інформації; 

- сформувати у студентів поняття про просторовий та системний аналіз та 

моделювання при вирішенні суспільно – географічних задач регіонального 

розвитку; 

- сформувати у студентів компетентність стосовно використання 

просторового та системного аналізу, математичних моделей в суспільно – 

географічних дослідженнях регіонального розвитку. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4.  

1.4. Загальна кількість годин – 120 годин.  

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

24 год. - 

Практичні заняття 

12 год. - 

Лабораторні заняття 



  

-  – 

Самостійна робота 

84 год. - 

Індивідуальні завдання  

– 

 

1.6. Заплановані результати навчання.  

Інтегральна компетентність:  

- здатність розв’язувати складні задачі та прикладні проблеми, 

приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економічної і 

соціальної географії, міського та регіонального розвитку, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. 

Загальні компетентності та спеціальні (фахові) компетентності:  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність до використання законів, теорій, концепцій і парадигм сучасної 

географії, історії розвитку географічних досліджень та ідей для дослідження 

природно- і суспільно-територіальних систем на різних рівнях просторової 

організації; 

- здатність використовувати спеціальні географічні методи й підходи, 

геоінформаційні технології для розв’язання конкретних науково-прикладних 

проблем у сфері географії, природокористування, міського та регіонального 

розвитку; 

- здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм 

сталого розвитку територій, здійснювати геопланування територій різного 

ієрархічного рівня; 

- здатність застосовувати у професійній діяльності теоретичні знання і 

практичні навички системного аналізу і синтезу, географічного моделювання та 

прогнозування. 

Програмні результати навчання: 

- застосовувати сучасні моделі та інформаційні технології для проведення 

досліджень і розробок у сфері географії, природокористування, міського та 

регіонального розвитку; 

- здійснювати дослідження природно- і суспільно-географічних проявів 

розвитку геосистем у складних і непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній 

розвиток, аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні наслідки; 

- застосовувати геоінформаційні технології, створювати та досліджувати 

моделі природно- і суспільно-географічних проявів розвитку геосистем, 

визначати можливості та межі їх застосування. 

А також знання: основних понять та категорй просторового та системного 

аналізу; основних принципів системного підходу до вирішення суспільно – 

географічних завдань; класифікації та властивостей соціогеосистем; поняття 



  

моделі системи та моделювання соціогеосистем, класифікацію моделей; 

особливостей методології просторового та системного аналізу регіонального 

розвитку; основних методів моделювання (системно-структурний, системно-

функціональний аналіз) регіонального розвитку; вміння: застосовувати 

просторовий та системний аналіз у суспільно-географічних дослідженнях 

регіонального розвитку; розрізняти проблеми, до яких застосування просторового 

та системного аналізу є доцільним; застосовувати принципи системного підходу 

стосовно конкретних досліджуваних регіонального розвитку соціогесистем; 

ідентифікувати конкретну соціогеосистему за класифікаційними ознаками з 

прототипами; визначати клас, до якого належить та чи інша модель 

соціогеосистеми; застосовувати декомпозицію соціогеосистем для планування і 

здійснення системного аналізу регіонального розвитку; представляти складну 

проблему або соціогеосистему у вигляді мультидерева підпроблем (підсистем) та 

альтернатив; визначати основні роботи при проектуванні інформаційних 

принципів і підходів ло регіонального розвитку соціогеосистем. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Поняття про системи і їх моделювання. Системний підхід у 

дослідженні соціогеосистем 

Тема 1. Соціогеосистема, її властивості та ознаки. 

Лекція 1. Базові поняття та визначення курсу. Об’єкт та мета курсу. 

Визначення понять «система», «соціогеосистема». Структура соціогеосистем. 

Особливості зв’язків у соціогеосистемах. Соціогеосистема як система управління. 

Лекція 2. Соціоактогенез. Соціум, соціоактогенез, соціальні потреби, 

системи цілей. Методи і засоби соціоактогенезу. Умови соціоактогенезу. 

Особливості функціонування соціогеосистем у різних умовах 

Лекція 3. Математичні методи в суспільній географії. Рівні математизації 

суспільної географії. Методи ідеалізації, формалізації, математичні методи, 

методи моделювання в методології суспільно – географічного дослідження.  

 

Тема 2. Системний підхід у дослідженні регіонального розвитку 

соціогеосистем. 

Лекція 4. Принципи розвитку систем. Суть декомпозиції систем. Основний 

алгоритм декомпозиції. Принципи виділення ієрархічних рівнів і зв’язків між 

ними. Принцип єдності. Принцип розвитку системи. Принцип глобальної цілі. 

Принцип функціональності. Принцип оптимізації централізації і децентралізації. 

Принцип ієрархії. Принцип невизначеності (стохастичності). Принцип 

організованості.  

Лекція 5. Методи наукового пізнання. Абстрагування та конкретизація. 

Аналіз та синтез. Індукція та дедукція. Формалізація. Структурування та 



  

макетування. Алгоритмізація та моделювання. Розпізнавання образів. Експертна 

оцінка. 

Лекція 6. Поточна контрольна робота. 

 

Розділ 2. Загальна методологія системного аналізу регіонального розвитку.  

Просторовий аналіз у суспільній географії 

 

Тема 1. Основні етапи системного аналізу 

Лекція 7. Етапи системного аналізу регіонального розвитку. Інтерпретація 

та використання результатів системного аналізу регіонального розвитку. 

Усвідомлення та формулювання мети суспільно – географічного дослідження. 

Формулювання цілей дослідження, визначення їх пріоритетів. Визначення 

проблемних моментів суспільно – географічного дослідження. Визначення та 

активізація ресурсів дослідження. Обґрунтування методики та методів 

дослідження. Визначення та опис досліджуваної соціогеосистеми. Аналіз 

взаємозв’язків підсистем. Структурний аналіз системи та її підсистем.Визначення 

та дослідження функцій системи. Тестування режимів функціонування 

соціогеосистеми. Критерії відповідності результатів дослідження поставленій 

меті. Суспільно – географічна інтерпретація результатів дослідження. Контроль 

впровадження результатів дослідження. 

 

Тема 2. Концептуальні, методологічні підходи та методи просторового 

аналізу 

Лекція 8. Наукові підходи у суспільно-географічних дослідженнях. Розвиток 

знань і уявлень людини про простір. Зв’язок простору і часу. Сучасна концепція 

просторово-часового континууму. Поняття географічного простору, суспільно-

географічного простору, інформаційно-суспільно-географічного простору. 

Географічний підхід і його особливості. Системний підхід в суспільній географії. 

Синергетичний підхід, його суперечливість системному підходу. Інформаційний 

підхід. Історичний підхід. 

Лекція 9. Основи просторового аналізу. Традиційні методи просторового 

аналізу у фізичному просторі. Апроксимація полів географічних параметрів.  

Тренд-аналіз. Формування багатовимірного простору. Представлення суспільно-

географічних об’єктів у багатовимірному ознаковому просторі. Регіональний 

розвиток як рух регіональних соціогеосистем у багатовимірному просторі. 

 

Тема 3. Нові підходи і методи просторового аналізу 

Лекція 10. Поняття та визначення траєкторії розвитку соціогеосистеми. 

Поняття про траєкторію розвитку соціогеосистеми. Методи моделювання 



  

траєкторії розвитку. Кутові і лінійні показники траєкторії. Методи аналізу і 

візуалізації результатів моделювання траєкторії. 

Лекція 11. Новітні методи просторового аналізу. Графоаналітичні методи 

багатовимірної класифікації. Методи оцінки однорідності розвитку. Методи 

оцінки еволюційного потенціалу соціогеосистем. Методи оцінки стану розвитку 

соціогеосистем. Методи оцінки динаміки розвитку соціогеосистем.  

Лекція 12. Методики просторового моделювання. Поняття про зону впливу, 

радіус впливу. Відображення взаємодії через функції впливу. Інтегральна функція 

впливу. Розділення загальної поверхні взаємодії на просторову і атрибутивну 

складові. Загальна методика ІФВ-моделювання. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Поняття про системи та їх моделювання.  

Системний підхід у дослідженні соціогеосистем 

Тема 1. 

Соціогеосистема, її 

властивості та 

ознаки. 

30 6 4   20       

Тема 2. Системний 

підхід у дослідженні 

соціогеосистем. 

28 4 2   22       

Контрольна робота 2 2           

Разом за розділом 1 60 12 6   42       

Розділ 2. Загальна методологія системного аналізу. 

Просторовий аналіз у суспільній географії 

Тема 1. Основні етапи 

системного аналізу 
16 2 2   12       

Тема 2. 

Концептуальні, 

методологічні підходи 

та методи 

просторового аналізу 

18 4 2   12       

Тема 3. Нові підходи і 

методи просторового 

аналізу. 

26 6 2   18       

Разом за розділом 2 60 12 6   42       

Усього годин 120 24 12   84       

 

 

 



  

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Завдан. 

практ. 

Назва теми Кількість 

годин 

1  

 

П1 

Вибір та обгрунтування дослідження розвитку 

районної (регіональної) соціогеосистеми з позицій 

системного підходу (за темою дипломного 

пароекту) 

1 

2 Визначення соціогеосистемних характеристик 

обраної районної (регіональної) соціогеосистеми 

1 

3  

П2 

Підготовка вихідних даних для системного аналізу 

регіонального розвитку соціогеосистеми. 

1 

4 Формування бази даних дослідження 1 

5 П3 Системно – структурний аналіз соціогеосистеми. 1 

6 Системно – функціональний аналіз 

соціогеосистеми. 

1 

7  

П4 

Побудова поверхонь двох статистичних параметрів 

Харківської області методом лінійної інтерполяції 

2 

8 Аналіз та опис отриманих поверхонь функції 

впливу 

2 

9  

 

П5 

Порівняльний аналіз поверхонь статистичних 

параметрів Харківської області та його суспільно-

географічна інтерпретація. 

1 

10 Захист та обговорення дослідницьких звітів 1 

  Разом 12 

                                                                                                              

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Емерджентність соціогеосистем». 
6 

2 Підготуватися до усного опитування з теми: «Розвиток 

соціогеосистем» 
6 

3 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Особливості системного підходу у моделюванні 

соціогеосистем» 

6 

4 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Варіабельність декомпозиції соціогеосистем» 
6 

5 Підготуватися до усного опитування з теми: «Критерії 

визначення ієрархічних рівнів соціогеосистем» 
6 

6 Підготуватися до усного опитування з теми: «Системні 

ресурси суспільства» 
6 

7 Підготуватися до усного опитування з теми: «Програмне 4 



  

управління» 

8 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Дослідження узгодженості систем цілей 

соціогеосистеми та її підсистем» 

4 

9 Підготуватися до усного опитування з теми: «Аналіз та 

оцінка емерджнетності соціогеосистеми» 
4 

10 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Випробування моделі соціогеосистеми» 
6 

11 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Хорологічна парадигма в географії» 
6 

12 Підготуватися до усного опитування з теми: 

«Центрографічний метод» 
6 

13 Підготуватися до усного опитування з теми: «Методи 

інтерполювання» 
6 

14 Підготуватися до усного опитування з теми: «Взаємодія 

суспільно-географічних об’єктів» 
6 

15 Підготуватися до усного опитування з теми: «Принцип 

суперпозиції полів впливу суспільно-географічних 

об’єктів» 

6 

 Разом 84 

 

6. Індивідуальне завдання – немає 

 

7. Методи контролю 

 

Усне експрес-опитування, виступи студентів з доповідями на практичних 

заняттях, виконання практичних робіт, контрольна робота, екзамен. 

                                                               

8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Сума 

Завдання практ. робіт Контрольна робота, 

передбачена навчальним 

планом 

Разом Екзамен 

(залікова 

робота) 
П1 П2 П3 П4 П5 

5 5 10 10 10 20 60 40 100 

 

П1, П2…….- завдання практичних робіт 

Практична робота – 5 балів: 

- виконання практичних завдань – 4 бали; 

- захист роботи – 1 бали. 

Практична робота – 10 бали: 

- виконання практичних завдань – 8 бали; 

- захист роботи – 2 бали. 

Поточна контрольна робота – 20 балів:  



  

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді: 2 питання х 10 балів = 20 

балів. 

Підсумкова (екзаменаційна) контрольна робота – 40 балів: 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді: 4 питання х 10 балів = 40 

балів. 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
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