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1.

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
“Географія науки і освіти”)

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
10 Природничі науки
(шифр, назва)

Модулів – 1
Змістових модулів –2

Загальна кількість годин 90

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 1
самостійної роботи
студента – 7

Напрям
(шифр, назва)

Спеціальність
(професійне
спрямування)
106 Географія
Спеціалізація
Економічна географія
і геоекономіка

Освітньокваліфікаційний
рівень:
спеціаліст

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Нормативна навчальна дисципліна
спеціалізації
1.3. Економічна географія
і геоекономіка
Рік підготовки:
5-й
Семестр
10-й
Лекції
12 год.
Практичні, семінарські
12 год.
Лабораторні
Самостійна робота
66 год.
ІНДЗ: реферат
Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1,08
для заочної форми навчання –
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіти знаннями з географії науки і освіти.
Завдання: засвоєння студентами головних географічних закономірностей розвитку
науки і освіти в Україні та світі.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: головні теоретичні положення географії науки та освіти, закономірності
геопросторової організації наукового та освітнього процесів у світу, окремих країн,
у тім числі України.
вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації з географії науки і
освіти, аналізувати їх і формулювати висновки, здійснювати територіальний аналіз
розвитку науки і освіти окремих країн та України,
графічно відображати
статистичну інформацію, створювати картосхеми.

3.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ
НАУКИ І ОСВІТИ”
Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Географія науки та
освіти”,
Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Географія науки та освіти”, Сучасні
науково-освітні системи в Україні та окремих країнах світу. Лекційна сруктура курсу.
Основні літературні і електронні джерела до курсу “Географія науки та освіти”.
Тема 2. Історичні аспекти розвитку науки і освіти у світовому просторі.
Історичні відомості про цивілізаційне зародження науково-освітньої діяльності.
Розвиток науки і освіти в Давній Греції, стародавньому Римі, Візантійській державі.
Розвиток науки і освіти у період Середньовіччя. Новітній час і розвиток науки і освіти.
Тема 3. Географія науки і освіти в системі суспільно-географічних наук
Теорії й концепції розвитку науки і освіти в системи географічних наук. Становлення
світової і української географії освіти.
Тема 4. Науково-теоретичні й методичні основи суспільно-географічних
досліджень територіальних науково-освітніх систем
Наукові тлумачення понять “освіта” і “наука”. Комплексоформуючі основи
компонентно-функціональних і територіальних науково-освітній систем. Компонентна
структура та функціональні зв’язки НН і НО комплексів. Територіальна організація ННК і
НОК України. Закономірності організації ННК і НОК України.
Методичні підходи до вивчення освітнього рівня розвитку населення України.
Система використання та застосування підходів і прийомів суспільно-географічних
досліджень компонентно-функціональної структури ННК і НОУ України. Підходи та
прийоми дослідження територіальної структури ННК і НОК й територіальних науковоосвітніхсистем різних рівнів.
Змістовний модуль 2. ГЕОГРАФІЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
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Тема 5. Причинно-наслідкові реалії формування розвитку та функціонування
системи наукових і освітніх закладів України.
Загальні поняття сутності чинника в соціальній географії. Вплив соціальнодемографічного чинника на розвиток української освіти і науки. Економічний чинник та
його вплив на розвиток науки і освіти. Природно-географічний чинник і його вплив на
розміщення і функціонування закладів освіти та науки. Історичні передумови розвитку
освіти та науки на Українських Землях
Тема 6. Компонентно-функціональна структура національних наукового і
освітнього комплексів України. Динаміка розвитку та сучасний стан.
Компонентно-функціональна структура ННК і НОК України, головні її риси та
властивості. Система дошкільних і загальноосвітніх і позашкільних закладів. Система
закладів професійного навчання, базова і післядипломна освіта. Система наукових
закладів НАНУ, наукових закладів галузевих міністерстві вищих навчальних закладів та
їхня роль та значення в організації і розвитку науки в Україні.
Тема 7. Територіальна організація національних наукового і освітнього
комплексів України.
Суспільно-географічні засади виділення різного рівня територіальних наукових й освітніх
систем. Первинні (локальні) освітні системи. Адміністративно-районні. багато
адміністративнорайонні внутрішньо обласні, обласні, багато обласні (регіональна)
системи освітні систе, їх роль та значення в системі організації освітнього процесу країни
Територіальні особливості організації освіти, регіональні наукові центри.
Тема 8. Комплексна оцінка освітнього потенціалу населення України.
Методичні підходи визначення регіональних відмінностей освітнього потенціалу
населення України. Загальнонаціональні та регіональні відмінності населення за рівнем
здобуття середньої і вищої освіти.

4.Структура навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КУРСУ “ГЕОГРАФІЯ
НАУКИ І ОСВІТИ”
Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Географія науки та
освіти”, Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Географія науки та освіти”,
Сучасні науково-освітні системи в Україні та окремих країнах світу
Тема 2. Історичні аспекти розвитку науки і освіти у світовому просторі
Тема 3. Географія науки і освіти в системі суспільно-географічних наук
Тема 4. Науково-теоретичні і методичні основи суспільно-географічних досліджень
територіальних науково-освітніх систем

Змістовний модуль 2. ГЕОГРАФІЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Тема 5. Причинно-наслідкові реалії формування розвитку та функціонування
системи наукових і освітніх закладів України
Тема 6. Компонентно-функціональна структура національних наукового і
освітнього комплексів України. Динаміка розвитку та сучасний стан
Тема 7. Територіальна організація національних наукового і освітнього
комплексів України
Тема 8. Комплексна оцінка освітнього потенціалу населення України
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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
Змістовий модуль 1. Теорія та історія розселення населення
Тема 1. Об’єкт, пред12
2
2
8
Назви змістових
модулів і тем

мет, завдання та
структура курсу
“Географія науки та
освіти”, сучасні науково-освітні системи в Україні та окремих країнах світу
Тема 2. Історичні
аспекти розвитку
науки і освіти у
світовому просторі
Тема 3. Географія
науки і освіти в
системі суспільногеографічних наук
Тема 4. Науковотеоретичні і методичні основи суспільно-географічних
досліджень територіальних науковоосвітніх систем
Разом – зм. модуль1

9

1

8

11

1

2

8

13

2

2

9

45
6
6
33
Змістовий модуль 2. Географія освіти і науки в Україні та світі
Тема 5. Причинно11
1
2
8
наслідкові реалії
формування розвитку
та функціонування
системи наукових і
освітніх закладів
України
Тема 6. Компонентно-функціональна структура національних наукового і
освітнього комплексів України.
Динаміка розвитку
та сучасний стан
Тема 7. Територіальна організація
національних наукового і освітнього
комплексів України

13

2

2

9

13

2

2

9

6

Тема 8. Комплексна
оцінка освітнього
потенціалу населення
України
Разом – зм. модуль 1

Усього годин

8

1

7

45
90

6
12

6
12

33
66

5. Теми семінарських занять
№
з/п
1
2
3

Назва теми
Обєкт предмет і завдання курсу “Географія освіти і науки”
Науково-теоретичні основи СГ досліджень науково-освітніх
систем
Причино-наслідкові основи розвитку науки і освіти в Україні
Разом

Кількість
годин
Денна Заочна
форма форма
2
2
2
6

6. Теми практичних занять (денна форма)
№
з/п
1
2
3

Кількість
годин
2

Назва теми
Географія науки і освіти у системі суспільно-географічних наук
Компонентно-функціональна структура наукового і освітнього
комплексів України
Територіальна структура наукового і освітнього комплексів України

2
2

Разом

6

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин
–

–

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3

Назва теми
Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних)
Виконання практичних завдань протягом семестру
Самостійне опрацювання окремих тем навчальної
дисципліни.
Обґрунтування об’єкта та змісту курсу
Чиннику впливу на розміщення і розвиток наукових

Кількість
годин
денна заочна
форма форма
6
4
52
7
8
7

і навчальних закладів України
Методи і прийоми СГ досліджень науково-освітніх систем
Функціональна і територіальна структура наукових закладів
України
Функціональна і територіальна структура освітніх закладів
України
Територіальна організація наукових і освітніх систем в Україні

7
8
8

Комплексна оцінка освітнього потенціалу населення України

3.

Підготовка до письмового опитування за темами змістовних
модулів
Разом

7
7
4
66

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Виконується студентами денної форми навчання. Індивідуальна робота
передбачає комплексне вивчення наукових і освітніх систем в окремих країнах світу та
Україні. Робота передбачає збір інформації про динаміку наукових і навчальних закладів,
її опрацювання та графічне оформлення (зведені таблиці, графіки, діаграми, картосхеми),
підготовка пояснювальної записки.

10. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється під час практичних занять. Він включає
оцінювання виконаної практичної роботи, оцінку за письмове опитування та
індивідуальне завдання.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Форма
навчанн
я
денна

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
письмове
опитування
15
5

Індивідуальна
робота

Сума

Екзамен

20

50

50

письмове опитування
15

5

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
100-бальна шкала
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
35-52
0-34

національна шкала
відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо
Не зараховано з повторною перездачею
за талоном форми “1” або “ 2”
Не зараховано з повторною перездачею
за талоном форми “ К”

ECTS
A
B
C
D
E
FX
X
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12. Методичне забезпечення
1. Освітні технології: навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К.,
2001.
2. П’ятакова Г.П., Глотов О.Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у
вищій школі. Методичний посібник. – Тернопіль, 2002.

13. Рекомендована література
Базова
1. Стецький В.В. Географія науки і освіти.  Львів: Видавничий центр ЛНУ
ім. І. Франка, 2008. – 163с.
2. Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економікогеографічні дослідження. – Львів:ЛОНМІО, 1998. – 112с.
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