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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“ Проблеми географії науки і освіти в Україні і світі ”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
(шифр, назва) 

 

Нормативна навчальна дисципліна 

спеціальності  

Економічна і соціальна географія 

 

Модулів – 2 

014 Середня освіта 

(географія) 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2  

 

5-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

10-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 1,8 

магістр  

32 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 42 год.  

ІНДЗ: реферат 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1,08 

для заочної форми навчання – 0,35 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: ознайомлення магістрантів основними проблемами географії науки і освіти в 

Україні та світі. 

Завдання: усвідомити сутність наукової проблеми,  визначити проблеми географії 

науки та освіти в Україні і світі, розкрити їхню сутність та навчити визначати 

самостійно шляхи їхніх вирішень.. 

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 “ПРОБЛЕМИ 

ГЕОГРАФІЇ НАУКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ ” 

 

Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Проблеми географії науки 

та освіти в Україні та світі”, сучасні науково-освітні системи в Україні та 

окремих країнах світу. 

Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Проблеми географії науки та освіти в 

Україні та світі”, Сучасні науково-освітні системи в Україні та окремих країнах світу. 

Лекційна структура курсу. Основні літературні і електронні джерела до курсу “Проблеми 

географії науки та освіти в Україні та світі”. 

 

Тема 2. Причинно-наслідкові реалії формування розвитку та функціонування  

наукових і освітніх систем  України та країн світу. 

Загальні поняття сутності чинника в суспільній географії. Вплив соціально-

демографічного чинника на розвиток української та світової освіти і науки. Економічний 

чинник та його вплив на розвиток та світової 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 та країнах світу. 

 

Тема 3. Просторово-часові проблеми розвитку науки і освіти у національному  й 

світовому просторі. 

Простір та час як міждисциплінарні об’єкти. Категорія простору і часу в суспільній 

географії. Простір і час як фактори і чинники формування й розвитку наукової та 

освітньої діяльності суспільства.  

 

Тема 4. Проблеми місця й ролі науки і освіти в системі досліджень суспільно-

географічних  наук. 

Теорії й концепції розвитку науки і освіти в системи географічних наук. 

Становлення світової і української географії науки та освіти. Принципи, підходи і 

методологія класифікації географічної науки. Місце географії науки і освіти у 

класифікаціях С.Лаврова, Е. Голікова, Степаненка і Б.Олійнка, М. Пістуна, О.Шаблія ін.. 

вчених. 
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Тема 5. Науково-теоретичні й методичні проблеми основ суспільно-географічних 

досліджень сучасних науково-освітніх систем. 

Наукові тлумачення понять “освіта” і “наука”. Поняття наукових теорій та концепцій 

у суспільній географії. Теорія розселення населення, типи поселень та їхній зв'язок із 

організацією науково-освітньої діяльності.  

Методичні підходи до вивчення науково-освітнього рівня населення України і країн 

світу. Система використання методичних підходів і прийомів суспільно-географічних 

досліджень організації та функціонування науково-освітнього простору.. 

 

Тема 6. Проблема доступності до освіти і наукових досліджень населення країн 

світу. 

Проблема доступності у системі суспільних відносин. Поняття проблеми 

доступності до освіти і наукових досліджень в науковій українській і світовій літератури. 

Види доступності. Просторова доступність. Соціально-економічна доступність. Науково-

навчальна доступність. 

 

Змістовний модуль 2. ГЕОГРАФІЯ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 

Тема 7. Проблеми формування сучасної компонентно-функціональної структури 

національних науково-освітніх систем України. Динаміка розвитку та сучасний 

стан. 

Науково-освітні підходи системо утворення. Національний науковий і освітній 

комплекси України (ННК І НОК). Компонентно-функціональні структури, головні риси та 

властивості ННК І НОК. 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,  їхня роль та значення в організації і розвитку науки в Україні. 

 

Тема 8. Дидактичні проблеми географічної освіти у загальноосвітніх навчальних 

закладів України і країн світу.  

Основні функції географії освіти в системі загальноосвітньої школи. Проблема 

відповідності вікових груп дітей та навчальних програм, змісту географічної освіти та 

методів та прийомів викладання у загальноосвітніх закладах. 

 

Тема 9. Проблеми формування змісту географічної освіти, принципів, форм та 

методів навчання у вищих навчальних закладів України та країн світу. 

Базові засади формування змісту та засвоєння знань студентів. Принципи 

науковості, доступності, наступності й послідовності. Основні форми організації 

навчального процесу у вищій школі – навчальна лекція, семінарські заняття, практично-

лабораторні роботи, самостійна робота.  

 

Тема 10. Проблеми  територіальної організації  формування й розвитку освіти й 

науки в Україні. 

Суспільно-географічні засади виділення різного рівня територіальних наукових й 

освітніх систем. Первинні (локальні) освітні системи. Адміністративно-районні, багато 

адміністративно-районні внутрішньо обласні, обласні, багато обласні (регіональні) 

системи освітні системи, їх роль та значення в системі організації освітнього процесу в 

Україні. Географія регіональних та провідних національних науково-освітніх центрів 

України.  

 

Тема 11. Проблеми географії освіти й науки у країнах світу. Провідні світові 

науково-освітні центри та школи. 
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Основні аспекти національних політик країн світу з організації освіти та навчальних 

процесів. Географія провідних країн світу із високим освітнім потенціалу населення та 

систем освітніх закладів. Провідні світові науково-освітні центри та школи, престижність 

навчання диплому закладу. Проблеми  взаємозв’язку навчальних закладів та студентської 

молоді із закладами майбутнього прикладання праці.  

 

Тема 12. Освітній і науковий потенціал населення України і країн світу. 

Поняття “науковий” і “освітній” потенціал. Індекс освітнього потенціалу населення 

України, наукова інтерпретація досліджень. 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 “ПРОБЛЕМИ 

ГЕОГРАФІЇ НАУКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ ” 

 

Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання та структура курсу “Проблеми географії науки та 

освіти в Україні та світі”, сучасні науково-освітні системи в Україні та окремих 

країнах світу. 

Тема 2. Причинно-наслідкові реалії формування розвитку та функціонування  

наукових і освітніх систем  України та країн світу. 

Тема 3. Просторово-часові проблеми розвитку науки і освіти у національному  й 

світовому просторі. 

Тема 4. Проблеми місця й ролі науки і освіти в системі досліджень суспільно-

географічних  наук 

Тема 5. Науково-теоретичні й методичні проблеми основ суспільно-географічних 

досліджень науково-освітніх систем. 

Тема 6. Проблема доступності до освіти і наукових досліджень населення країн світу. 

 

Змістовний модуль 2. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ 

ТА СВІТІ 

 

Тема 7. Проблеми формування сучасної компонентно-функціональної структури 

національних науково-освітніх систем України. Динаміка розвитку та сучасний стан. 

Тема 8. Дидактичні проблеми географічної освіти у загальноосвітніх навчальних 

закладів України і країн світу.  

Тема 9. Проблеми формування змісту географічної освіти, принципів, форм та методів 

навчання у вищих навчальних закладів України та країн світу. 

Тема 10. Проблеми  територіальної організації  формування й розвитку освіти й науки 

в Україні. 

Тема 11. Проблеми географії освіти й науки у країнах світу. Провідні світові науково-

освітні центри та школи. 

Тема 12. Освітній і науковий потенціал населення України і країн світу. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів 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 

Змістовий модуль 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КУРСУ 

“ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ НАУКИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

ТА СВІТІ ” 
Тема1. Об’єкт, пред-

мет, завдання та ст.-

руктура курсу “Про-

блеми географії на-

уки та освіти в Ук-

раїні та світі”, суча-

сні науково-освітні 

системи в Україні та 

окремих країнах 

світу. 

8 2 2   4       

Тема 2. Причинно-

наслідкові реалії 

формування розвит-

ку та функціонуван-

ня  наукових і освіт-

ніх систем  України 

та країн світу. 

11 3 4   4       

Тема 3 Просторово-

часові проблеми роз-

витку науки і освіти у 

національному  й 

світовому просторі. 

6 3    3       

Тема 4. Проблеми 

місця й ролі науки і 

освіти в системі до-

сліджень суспільно-

географічних  наук 

8 3 2   3       

Тема 5. Науково-тео-

ретичні й методичні 

проблеми основ сус-

пільно-географічних 

досліджень науково-

освітніх систем. 

9 3 2   4       

Тема 6. Проблема 

доступності до освіти 

і наукових дослідже-

нь населення країн 

світу 

5 2    3       

Разом – зм. модуль1 47 16 10   21       

Змістовий модуль 2. ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ ОСВІТИ І НАУКИ В УКРАЇНІ ТА 

СВІТІ 
Тема 7. Проблеми 

формування сучасної 

компонентно-функ-

ціональної структури 

національних науко-

8 3 2   4       
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во-освітніх систем 

України. Динаміка 

розвитку та сучасний 

стан. 

Тема 8. Дидактичні 

проблеми геогра-

фічної освіти у 

загальноосвітніх нав-

чальних закладів 

України і країн світу. 

6 2    4       

Тема 9. Проблеми 

формування змісту 

географічної освіти, 

принципів, форм та 

методів навчання у 

вищих навчальних 

закладів України та 

країн світу. 

6 3    3       

Тема 10. Проблеми  

територіальної орга-

нізації  формування й 

розвитку освіти й 

науки в Україні. 

8 3 2   3       

Тема 11. Проблеми 

географії освіти й 

науки у країнах сві-

ту. Провідні світові 

науково-освітні цен-

три та школи. 

6 3    3       

Тема 12. Освітній і 

науковий потенціал 

населення України і 

країн світу. 

7 2 2   3       

Разом – зм. модуль 1 42 16 6   21       

Усього годин 91 32 16   42       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Суспільно-географічні проблеми визначення об’єкту, 

предмету й змісту курсу Географія науки і освіти. 

2 – 

2 Місце й роль географії науки й освіти в системі географічних 

наук. Методологічні основи і методичні прийоми суспільно-

географічних досліджень географії науки і освіти. 

2 – 

3 Роль системи чинників на формування системи організації 

освіти й наукової діяльності країни. Формування типів 

освітніх закладів і наукових закладів України. 

4 - 

4 Взаємозв’язки систем розселення населення і формування 

компонентно-функціональної структури закладів освіти 

країни. 

2 - 

5 Взаємозв’язки організації життєдіяльності населення і потреб 2 - 
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його наукових діяльності. 

6 Проблеми територіальної організації закладів (підсистем) 

освіти і науки в Україні і світі. Географія провідних науково-

освітніх центрів світу. 

2 - 

7 Системи показників оцінки науково-освітнього потенціалу 

території. 

2 - 

 Разом 16 - 

 

6. Теми практичних занять (денна форма) 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1  - - 

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 – – 

     

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних) 6  

2 Виконання практичних завдань протягом семестру 14  

3 Самостійне опрацювання окремих тем навчальної 

дисципліни.  

23  

 Чиннику впливу на розміщення і розвиток наукових  

і навчальних закладів України  

6  

 Функціональна і територіальна структура наукових закладів 

України 

8  

 Функціональна і територіальна структура освітніх закладів 

України 

6  

 Разом  43  

 

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 
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Поточний контроль здійснюється під час практичних занять. Він включає 

оцінювання виконаної практичної роботи, оцінку за письмове опитування та 

індивідуальне завдання. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

екзамен 

А 90 – 100 Відмінно 

Дуже добое 

Добре 

Задовільно 

достатньо 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е  51-60 

 0–50 Не зараховано 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Форма  

навчанн

я 

Поточне тестування та самостійна робота Індивіду- 

альна 

робота 
Сума 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен 

письмове 

опитування 

письмове опитування    

денна  15  15 20 50 50 

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Програма курсу “Проблеми географії науки і освіти в Україні та світі” 

2. Запитання для самоконтролю курсу “Проблеми географії науки і освіти в Україні 

та світі” 

3. Освітні технології: навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К., 

2001. 

4. 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 економіко-

географічні дослідження. – Львів:ЛОНМІО, 1998. – 112с. 

3. Мельниченко Т.Ю. Освітній комплекс України:сучасний стані напрямки 

удосконалення територіальної організації. – Київ, 2005. – 20с. 

 

Допоміжна 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 
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2. Білецький М.І. Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення 

регіону // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. – 

К: ІСДО, 1993. – С.109-119. 

3. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П. Голіков, Я.Б. Олійник, 

А.В.Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320с. 

4. Гуманітарна сфера: питання теорії і практики: Монографія / В.І. Куценко, 

Л.Г. Богуш, О.А. Комарова, Я.В. Остафійчук / За ред. В.І. Куценко. – К.: Науковий 

світ, 2002. – 456 с. 

5. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2004 рік / За 

ред. Я.Я. Болюбаш. – К.: “Абрис”, 2004. – 512 с. 

6. Дудник І.М. Територіальна організація послуг: Курс лекцій. – Полтава: ПІБ МНТУ, 

2002. – 100 с. 

7. Куценко В.І., Богуш Л.Г., Опалєва І.В. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи 

розвитку). – К.: РВПС України НАН України, 1997. – 252 с. 

8. Луцишин П.В., Клімонт Д., Луцишин Н.П. Територіальна організація суспільства 

(основи теорії): Навчальний посібник. – Луцьк: Ред.-вид. відділ “Вежа” Волин. 

держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 334 с. 

9. Мельниченко Т.Ю. Україна в освітньому просторі Європи // Соціально-економічні 

дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транс-

кордонної співпраці. Вип. XXIX / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. 

Редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів – Луцьк, 2001. – С. 335–338. 

10. Меркушева Л.А. География сферы обслуживания населения (теория и 

методология). – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. – 184 с. 

11. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст]: у 3 т. /В. Литвин 

[та ін.]. – К.: Навч. книга, 2004 - 2006.–638с. 

12. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з 

основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 416 с. 

13. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 

1996. – 231 с. 

14. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 

1994. – 608 с. 

15. Топчієв О.Г. Терміни і поняття у економічній географії. – К: Рад. школа, 1982. – 

180 с. 

16. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с. 

17. Шаблій О.І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 

– 296 с. 

18. Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етнічні аспекти. – Х.: 

ХДАК, 1999. – 152 с. 

19. Юрковский В.М.  География сферы обслуживания.  – К.: УМКВО, 1989. – 82 с. 

  

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Освітній портал // www.osvita.ua 

2. Освітній портал // www.osvita.org.ua  

3. Міністерство освіти і науки України // www.mon.gov.ua 

4. Державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/

