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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

“Економіко- і соціально-географічна термінологія”) 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

10 Природничі науки 
(шифр, назва) 

Нормативна навчальна дисципліна 

спеціалізації «Економічна географія 

і геоекономіка 

Модулів – 2 

Спеціальність 

106 Географія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2  Спеціалізація 

(професійне спрямування) 

Економічна географія і 

геоекономіка 
(шифр, назва) 

4-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
8-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 

3,6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

58 год.  

ІНДЗ: реферат  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,6 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Запровадження навчальної дисципліни «Економіко- і соціально-географічна 

термінологія» зумовлене необхідністю узагальнення поняттєво-термінологічної системи (ПТС) 

суспільної географії для підготовки студентів до самостійної науково-дослідницької роботи 

(курсові проєкти, виробнича і переддипломна практика); суспільно-географічна терміносистема 

розкрита через поняття суспільно-географічних об’єктів, процесів, структур. 

Мета: оволодіти знаннями з суспільно-географічної термінології, засвоїти методику 

створення ПТС. 

Завдання: ознайомитися з науково-теоретичними засадами термінознавства, 

особливостями ПТС об’єктів, процесів, структур у суспільній географії. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: науково-теоретичні засади термінотворення; історію становлення суспільно-

географічної термінології; особливості ПТС об’єктів, процесів, структур у суспільній географії; 

головні проблеми розвитку суспільно-географічної термінології. 

вміти: здійснювати термінологічний аналіз суспільно-географічних текстів; створювати 

ПТС з окремих економіко- і соціально-географічних напрямків. 

 

2. Програма навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ  

“ЕКОНОМІКО- І СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ” 

 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання курсу “Економіко- і соціально-географічна 

термінологія” 

«Економіко- і соціально-географічна термінологія» як науковий напрям географічного 

термінознавства, що займається вивченням спеціальної лексики і понять в конкретній мові. 

Поняття, терміни, категорії, терміносистеми як концептуальні (гносеологічні, логічні) 

об’єкти суспільної географії.  

Чинники становлення і розвитку суспільно-географічної термінології, структура 

суспільно-географічних ПТС – предмет навчальної дисципліни “Економіко- і соціально-

географічна термінологія”. 

Опрацювання науково-теоретичних засад термінотворення, вивчення ПТС з окремих 

напрямків суспільної географії – головні завдання навчальної дисципліни “ Економіко- і 

соціально-географічна термінологія”. 

Зовнішні чинники розвитку української суспільно-географічної термінології: становлення 

і розвиток української літературної мови; становлення і розвиток української наукової мови; 

суспільно-історичні (специфіка історичного розвитку (довготривалі періоди бездержавності і 

недержавний статус української мови, розподіл території України між різними державами, 

роз’єднаність української мовної території, русифікаторська політика царського уряду, вплив 

російської мови у совєтські часи); особливості суспільного замовлення на географічні знання на 

різних історичних етапах; тип та рівень суспільного виробництва і суспільних відносин.  

Внутрішньонаукові чинники розвитку української суспільно-географічної термінології: 

тип наукового світогляду (міфоепічний, науковий; сакральний, секулярний; фізіоцентричний, 

антропоцентричний); домінуючі загальнонаукові підходи (генетичний, системно-структурний, 

функціональний, синергетичний); наукові географічні парадигми (описово-географічна, 

порівняльно-географічна, галузево-статистична, районна, екологічна, діяльнісна, 

геоінформаційна, геоноосферна); методи дослідження (філософські, загальнонаукові, 

конкретнонаукові (міждисциплінарні, спеціальні)); наукові інституції (НТШ, УАН/ВУАН, 

УНДІГК, УВУ, ІУНМ, ІГ НАНУ, УГТ, ІУМ НАНУ та ін.). 

Головні проблеми сучасного розвитку суспільно-географічної термінології: 

загальнотермінознавчі проблеми (перетворення мовних знаків у терміни (слово – термін); 

розкриття смислу терміна (етимологічного, семантичного, філософського); унормування і 
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стандартизація термінів; встановлення міжмовних зв’язків; дотримання методологічних 

принципів термінотворення (відображення, системності, антиномії, передбачення, традиції); 

дотримання вимог при термінуванні понять, виозначенні термінів, поєднанні термінів і 

означень; структура терміна; вивчення процесів термінологізації, детермінологізації, 

ретермінологізації; транстермінологізації; контекстуальне використання термінів); 

конкретнонаукові (фахові) проблеми (узгодження запозичених і новостворених термінів з 

поняттєво-категоріальною системою суспільної географії; дослідження симетрії/асиметрії 

поняттєво-термінологічних зв’язків окремих наук; детермінованість наукових понять; заміна 

“ідеологічних” термінів відповідно до методологічних засад сучасної суспільної географії; 

надання чинним термінам нового змісту; необґрунтована заміна існуючих термінів 

іншомовними (вестернізація термінології); відновлення використання питомих українських 

термінів (деросіянізація термінології); утворення, переклад, дефініція термінів відповідно до 

словотвірних і правописних норм української мови). 

Тенденції сучасного розвитку української суспільно-географічної термінології: 

посилення екологізації, гуманізації термінології відповідно до сучасних суспільно-географічних 

наукових напрямків; інтенсивний розвиток політико-географічної термінології на основі 

транстермінологізації із суміжних наук; інерційний розвиток традиційної економіко-

географічної термінології; активне залучення термінології постіндустріального, інформаційного 

суспільства, що відображає трансформаційні процеси в економіці держави; поява 

міждисциплінарної термінології з проблем глобального і регіонального розвитку; становлення 

термінології на основі використання геоінформаційного методу дослідження. 

Термінографічні джерела. Класифікація термінологічних словників (М. Комова, 2008). 

 

Тема 2. Науково-теоретичні засади термінотворення 

Філософське трактування поняття, категорії, концепту, терміна. 

Поділ понять за змістом (конкретні, абстрактні; позитивні, заперечні; збірні, незбірні; 

безвідносні, співвідносні), обсягом (загальні, одиничні, порожні; реєструвальні, 

нереєструвальні; чіткі і нечіткі («розмиті»)). Логічна характеристика понять (визначення виду, 

до якого належить поняття). 

Обсяг, зміст, смисл поняття. Закон оберненого співвідношення між обсягом і змістом 

понять. 

Види термінів за змістом: спеціально-наукові, загальнонаукові (універсальні); 

емпіричні, теоретичні; предикативні, релятивні, пропозиційні; національні, іншомовні 

(грецизми, латинізми, англіцизми та інші). 

Функції терміна: репрезентативна, сигніфікативна (семасіологічна), комунікативна, 

когнітивна (гносеологічна), компресійна. 

Головні теоретико-методологічні принципи термінотвірної роботи (принцип 

відображення; принцип системності; принцип антиномії; принцип передбачення; принцип 

традиції) та розвиток поняттєвої бази суспільної географії. 

Вимоги до наукових термінів (правильна орієнтація, системність,  дериватність, коротка 

форма викладу, милозвучність, граматична правильність, унікальність, здатність до перекладу 

іншими мовами, україноцентризм); вимоги до термінів-означень (однозначність, відсутність 

“кола”; відповідність терміна і родового поняття – відповідність предметів, процесів, величин, 

відносин, властивостей та рис; сумірність – однаковий обсяг поняття, яке означають, і поняття, 

за допомогою якого означають; вимоги до означень (об’єктивність, історичність, чіткість, 

завершеність пояснення). 

Поняття про природно сформовану та упорядковану термінологію. Недоліки природно 

сформованої термінології – полісемія; синонімія; відсутність фіксованих значень (чітких 

означень) термінів; неточність термінів (хибна орієнтація), нетермінованість деяких важливих 

наукових понять, що зумовлює появу складних фразеологічних виразів; відсутність системності 

у побудові сукупності взаємопов’язаних термінів; порушення норм і правил мови при 

термінуванні понять чи означенні термінів. 
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Термінологічне поле. ПТС. Логічні, онтологічні, тематичні відношення між поняттями у 

межах терміносистеми. Відкритість, динамічність, природно-штучний характер (логічна і 

лінґвістична системність (ПТС). Ієрархічні ПТС.  

Організація роботи з упорядкування суспільно-географічної термінології (опитування 

корифеїв, хрестоматійний, монографічний, розроблення робочих означень тощо). Уніфікація і 

стандартизація термінів. Системологічні принципи. 

Вплив інтеґраційних процесів у сучасній науці на формування поняттєвої бази 

суспільної географії. “Стикові” проблеми наукових досліджень (економічні, екологічні, 

демографічні, соціальні, політичні) як “канали” взаємопроникнення наукових категорій. 

Широке використання у суспільно-географічних дослідженнях загальнонаукових категорій. 

Проблеми формування загальногеографічних понять. Економізація, екологізація, соціологізація, 

гуманізація, психологізація, інформатизація суспільної географії як фактори виникнення нових 

ПТС.  

Методи логічного конструювання складних суспільно-географічних понять. 

Термінологічний аналіз понять. 

Принципи термінологічного аналізу понять: 1) встановлення етимології; вияснення умов 

виникнення термінів і позначуваних ними понять за алгоритмом поняття – термін (а не 

навпаки – термін – поняття); 2) розгляд терміна з погляду історії його вживання, простеження 

зміни змісту у зв’язку зі зміною наукової та освітньої практики; 3) теоретична і емпірична 

інтерпретація – виявлення головних кваліфікаційних ознак, встановлення взаємозв’язку і 

субординації понять, зокрема виділення головних, опорних понять, їхнє подальше розкриття 

через поняття нижчого ступеня узагальнення, виявлення їхньої несуперечності; виявлення 

головних ознак об’єкта дослідження, які можна виміряти і встановлення показників, які можуть 

бути кількісно визначені; 4) операціоналізація – встановлення порядку кількісного виміру 

показників кваліфікаційних ознак; 5) врахування різних джерел у формуванні термінів, їхня 

репрезентація шляхом порівняння багатозначності при використанні у конкретному 

дослідженні; 6) аналіз логічності, правописної і стилістичної грамотності, лаконічності. 

Методи термінознавчого дослідження: історико-лінгвістичний, системно-структурний, 

функціональний, типологічний, порівняльно-лінгвістичний, лінгвотехнологічний 

(комп’ютерний), комбінований/комплексний. 

Семантичні способи термінотворення: термінологізація, детермінологізація, 

ретермінологізація, транстермінологізація. 

Термінологічні варіанти (явище мовного варіювання; номінативні знаки, які 

співвідносяться з одним і тим же поняттям) та інваріанти (абстрактне позначення однієї й тієї 

суті). Варіантно-інваріантна структура географічних терміносистем як результат прогресу 

науки й головне джерело постійних перетворень у науковій мові. 

 

Тема 3. Історія формування вітчизняної суспільно-географічної термінології 
Становлення української термінології. Національні слова як основа термінологічної 

системи. Запозичення як об’єктивний і неминучий фактор термінотворення. Недержавний 

статус української мови і державна роз’єднаність української мовної території протягом 

історичного часу як гальмо розвитку української наукової мови. 

Початки термінологічної розбудови української мови – азбуковники (ХІІІ−ХVІІ ст.), 

перша лексикографічна праця «Лексис» Лаврентія Зизанія Тустановського (1596), «Лексикон 

Славено-росский и имень толкованія…» Памва Беринди (1627), праці учених Києво-

Могилянської академії (XVII ст.). Теорія терміна у філософській концепції Г. Кониського. 

Вивчення географічної термінології на підставі “Словника староукраїнської мови XIV–

XV ст.” (1977, 1978) та “Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.” (1994–

2013). 

Періоди формування української наукової термінології: 

Перший період – друга половина–кінець ХІХ ст. Термінологічна діяльність журналу 

“Громада” та НТШ. Іван Верхратський про терміни і терміносистеми в аспекті розбудови 

наукового стилю української мови. Теорія терміна у науково-естетичній концепції Івана 

Франка. Степан Рудницький та його внесок у розвиток української географічної термінології; 



 

 

 

7 

Другий період – початок ХХ ст. Створення наукових товариств у Східній Україні (1913 р. 

– Київське, 1918 р. – Луганське) та термінологічних комісій – АНУ (1919), Київського 

наукового товариства (1918); 

Третій період – 20–30-ті роки ХХ ст. Створення Інституту української наукової мови 

(ІУНМ) ВУАН (1921), Географічної секції при Природничому відділі ІУНМ (1923). Значення 

термінологічних словників, укладених ІУНМ ВУАН на зламі 20–30-х років (“Українсько-

німецько-російський словник фізичної, математичної географії і картографії” К. Дубняка, 

“Словник з антропогеографії” А. Носова); “Термінологічних бюлетенів” Інституту 

мовознавства УАН (1934–1936), а також публікацій науково-популярного журналу “Рідна 

школа” (1933–1939, гол. ред. проф. І. Огієнко) для розвитку української термінології. 

Терміноупорядна діяльність в Українському науково-дослідному Інституті географії та 

картографії (Харків, 1927–1933); 

Четвертий період – 50–60-ті роки ХХ ст. Видання АН УРСР термінологічних словників 

на базі перекладного матеріалу. 

Сучасний період – з часу здобуття Україною державної незалежності 1991 р. Міжнародні 

наукові конференції з проблем української термінології (Львів, 1990; 1992; 1994; 1996; 1998; 

2000; 2002; 2004; 2006; 2008; 2010; 2012; 2014; 2016). Створення Українського термінологічного 

товариства (2000); завдання та форми його діяльності. 

 

Тема 4. Термінологічний аналіз поняттєвої системи “Географія” 

Об’єкти географічного дослідження і спостереження. Географічні об’єкти – елементи 

земної поверхні (територія, акваторія, аероторія, геоторія). Географічні утворення і симплекси 

(елемент, компонент, сукупність, територіальне поєднання, група, мережа, вузол). 

Типи геопросторових меж: об’єктивні, конструктивні; реальні, віртуальні; фізичні, 

умовні; аналітичні, синтетичні; істинні, хибні; усталені, змінні; гомогенні, гетерогенні; 

формальні, неформальні; спеціальні, інтегральні. 

Українські відповідники на означення геопросторового поняття межа і помежів’я: 

рубіж, границя, кордон, обмеження, край, кінець, межник, розмежувальна лінія, межова лінія, 

гранична лінія, окраїнна лінія, грань і, відповідно, − порубіжжя, пограниччя, гранична смуга, 

межова земля, покордоння, прикордоння, прикордонна смуга, прикордонний регіон, 

прикордонний простір, окраїна, околиця, периферія, транскордоння, транскордонний регіон. 

Головні географічні таксони (ареал, зона, район, реґіон, полігон, комірка). Структурні 

елементи таксонів (ділянка, точка, центр, фокус, ядро, периферія, полюс, лінія, межа). 

Географічні відношення: а) відношення між територією і явищем (розміщення, 

розселення; щільність явища, місткість території, потенціал території; рівномірне, кореляційне, 

розсіяне, зональне, реґіональне, ареальне, еквівалентне розміщення); б) відношення між 

територіями (кратність, ієрархія, територіальна концентрація, суміжність); в) відношення між 

географічними об’єктами (сумісність, несумісність; притягання, відштовхування, контактна 

зона).  

Закон контактної взаємодії, географічне поле.  

Поняття місцеположення (англ. location). Поняття географічного положення 

(англ. geographic situation). Математико-географічне, фізико-географічне, суспільно-

географічне, економіко-географічне, еколого-географічне, мезо-, макро- і мікроположення; 

глобальне, регіональне, локальне положення. 

Властивості географічного положення: детермінованість відношень об’єкта із 

зовнішніми об’єктами і системами; потенціальність (географічне положення є водночас і 

результатом попереднього розвитку об’єкта, і чинником його подальшого функціонування і 

розвитку); дистанційність (географічне положення є тим вигідніше, чим ближча відстань 

розташування об’єктів, що взаємодіють). 

Географічні зв’язки. Поняття зв’язку, агента зв’язку, каналу зв’язку, носія зв’язку, засобу 

зв’язку. 

Просторові географічні процеси (розміщення, переміщення, зміщення, диференціація, 

концентрування, зосередження, стягування, агломерування, поляризація, вирівнювання, 

диверсифікація, інтеґрація).  
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Екологічні процеси (детеріорація, інтоксикація, ерозія, меліорація, гранично допустима 

концентрація (ГДК), гранична концентрація). 

Інтерсистема “географічне довкілля”. Зміст поняття “географічне довкілля”. Природне і 

суспільне довкілля. 

Інтерсистема “територіальні аспекти управління”. Геокібернетика. Система 

територіального управління та планування. Суб’єкт (автоном, санкціонер, координатор) і об’єкт 

управління. Центр управління, вузол управління. 

Інтерсистема “геопростір”. Властивості геопростору (розмірність, дискретність, 

континуальність, щільність, концентрація, кратність, розосередженість, поляризація). Види 

геопростору: природний (абіотичний, біотичний), суспільний (демографічний, соціальний, 

культурний, економічний, політичний, інформаційний), посттериторіальний. 

Поняття геомісця, території. Функції геомісця і території.  

Полісемія терміна “територіальний” (просторовий, географічний, реґіональний, 

національний). 

Інтерсистема «геочас» (об’єктивний, суб’єктивний; абсолютний (ретроспективний, 

актуальний, перспективний), відносний; лінійний, цикловий). 

 

Змістовий модуль 2. 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЄВОЇ СИСТЕМИ 

“СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ” 

 

Тема 5. Термінологічний аналіз об’єкта дослідження суспільної географії 
Дефініція наукової дисципліни. Поняття загального і конкретного об’єкта, предмета, 

методу суспільно-географічного дослідження. Головні об’єкти суспільно-географічного 

дослідження (реальні, віртуальні, концептуальні). 

Реальні (онтологічні) суспільно-географічні симплекси (підприємство, установа/заклад, 

перегін, поселення, соціум, громада (комуна, за Е. Алаєвим)) та їхні формальні кваліфікаційні 

ознаки (територіальна єдність, територіальна цілісність, об’єктна неподільність у дослідженні).  

Віртуальні (цифрові) суспільно-географічні симплекси (наприклад, віртуальний офіс). 

Посттериторіальність як кваліфікаційна ознака віртуальних об’єктів. 

Географічні образи, пост територіальні ідентичності як об’єкти дослідження 

гуманістичної географії. Геообразний потенціал території.  

 

Тема 6. Термінологічний аналіз суспільно-географічних відношень 

Формальні кваліфікаційні ознаки суспільно-географічних відношень (зв'язки, просторові 

(метричні, топологічні), часові співвідношення суспільно-географічних об’єктів у 

двовимірному (рідше тривимірному) геопросторі).  

Типи суспільно-географічних відношень: відношення між геоторією і явищами; 

відношення між таксонами; відношення між географічними об’єктами (Э. Алаев, 1983). 

Суспільно-географічні відношення: а) територіальний поділ (внутрішній, міжрайонний, 

міжзональний, міждержавний, глобальний; ґенеральний, постадійний, фазовий) та інтеграція 

праці (регіональна, міжрегіональна, міждержавна, глобальна; економічна, політична, 

військова); б) розміщення господарства (групове, комплексне, розосереджене); в) поняття 

пропорцій розвитку суспільного виробництва (внутрішньогалузеві, міжгалузеві, національно-

господарські, територіальні); г) суспільно-географічні зв’язки (економічні, соціальні, 

демографічні, виробничі, технологічні, інфраструктурні, інформаційні, природно-господарські, 

соціально-екологічні, ресурсно-сировинні, економіко-екологічні, розподільні, рекреаційні; 

внутрішньорайонні, міжрайонні, зовнішньоекономічні); ґ) поняття форми суспільної організації 

виробництва: 1) концентрація (напрями, рівень, форма, поріг концентрації); 2) спеціалізація 

(галузева, внутрішньогалузева, внутрішньозаводська; предметна, подетальна, стадійна); 

3) кооперування (предметне, подетальне, технологічне; постійне, тимчасове; міжгалузеве і 

внутрішньогалузеве; міжрайонне і внутрішньорайонне); 4) комбінування (форми комбінування, 

типи комбінатів); 5) поняття суспільно-географічного положення (промислово-географічне, 

аграрно-географічне, транспортно-географічне, торговельно-географічне, демогеографічне, 
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еколого-географічне, політико-географічне, геополітичне, інтегральне; центральне, 

ексцентричне, периферійне, окраїнне, прикордонне, сусідське; глибинне; мікро-, мезо- і 

макроположення, міра центральності економіко- і соціально-географічного положення). 

 

Тема 7. Термінологічний аналіз суспільно-географічних процесів 

Формальні кваліфікаційні ознаки суспільно-географічних процесів (часовий чинник, 

хроноструктура, хроносистема). 

Просторові суспільно-географічні процеси: геопросторова диференціація (процеси 

симпліфікації, регіоналізації (мікро-, мезо-, макрорегіоналізації), країноформування); 

геопросторова інтеграція (геопросторова взаємодія, територіальне 

концентрування/деконцентрування, агломерування, стягування/дифузія, 

поляризація/вирівнювання); геопросторове комплексо- і системоформування. 

Традиційні чинники (природно-географічний, суспільно-географічного положення, 

енергетичний, паливний, сировинний, працересурсний, траспортний, інфраструктурний 

(виробнича, соціальна, науково-технічна, екологічна, інтелектуальна інфраструктура), 

споживання) та сучасні чинники геопросторової організації господарства і реґіонального 

розвитку (регіональна політика держави, міждержавна інтеграція, транскордонна співпраця, 

інформатизація, нові форми організації виробництва (наприклад, 3-D виробництво) та ін.).  

Загальні та специфічні закони, закономірності і принципи розміщення господарства.  

 

Тема 8. Термінологічний аналіз суспільно-географічних структур 

Формальні кваліфікаційні ознаки суспільно-географічних структур 

(взаєморозташування, зв’язки суспільно-географічних об’єктів, наявність динамічних 

територіальних утворень, певний просторовий рівень).  

Поняття комплексу і системи у суспільній географії, їхні структури: прості 

(територіальна, галузева, функціональна, компонентна) і комбіновані (галузево-функціональна, 

територіально-функціональна). 

Системи розселення (поселення, опорний каркас розселення, міська агломерація 

(поліцентрична, моноцентрична, конурбація), урбанізований район, урбанізована зона 

(мегаполіс, мегалополіс, митрополія); міське розселення, сільське розселення; національна 

система розселення, регіональна система розселення, локальна система розселення). 

Територіально-виробничий (ТВК), соціально-економічний комплекс, територіальна 

суспільна система, кластер як поняття суспільної географії (зміст, систематика, типологія за 

типом структури, стадіями розвитку, спеціалізацією). 

Компонентна структура ТВК. Поняття енерговиробничого циклу (структурні одиниці, 

стадії розвитку, систематика). Галузева структура ТВК. 

Міжгалузеві територіальні комплекси. Їхні види і типи. Агропромислова та 

агротериторіальна інтеґрація. АПК та агробізнес. Поняття транспортної системи (транспортний 

вузол (габ), транспортна лінія, транспортна мережа, рейс, маршрут, політранспортна 

магістраль: вантажо- і пасажироперевезення, пропускна здатність, транспортні витрати). 

Транспортно-економічне районування. Геологістика. 

Поняття природокористування. Екосистемні послуги. Територіальні економіко-

екологічні проблеми природокористування.  

Типи суспільно-географічних ситуацій. 

Поняття економічного району. Районоформувальні чинники та принципи економічного 

районування. Структурні елементи економічного району: а) елементи територіальної 

структури (форма, ядро, периферія, межа); б) елементи функціонально-галузевої структури 

(галузь спеціалізації, допоміжна галузь, інфраструктурна галузь, обслуговувальна галузь). 

Динамічні характеристики економічного району (динамічна галузь, комплексувальна галузь, 

провідні галузі, профільна галузь). Таксономія економічного районування (економічна зона, 

основний економічний район, економічний підрайон, обласний економічний район, 

підобласний економічний район, низовий економічний район, економічний вузол, центр і 

пункт). Поняття спеціалізації і комплексно-збалансованого розвитку економічного району. 



 

 

 

10 

Поняття соціально-економічного (суспільно-географічного) району. Ядро соціально-

економічного (суспільно-географічного) району. 

Суть територіальної організації і самоорганізації суспільства. Інтеґральні та 

компонентні форми геопросторової організації суспільства. Форми територіальної організації 

суспільства на наддержавному, загальнодержавному, реґіональному та локальному рівнях. 

Територіальні форми організації суспільства: загальнонаціональний рівень (регіони, 

ареали, зони, локальні, лінійні, точкові, мережні, лінійно-мережні, лінійно-вузлові форми), 

наднаціональний рівень (регіони, (мага-, макро-, субмакрорегіони), глобальні міста, 

транснаціональні мережі, транскордонні регіони, Єврорегіони). 

Нові терміни на означенні просторових форм організації життєдіяльності людини 

(транспортні коридори, технопарки, індустріальні парки високих технологій, технополіси, 

інноваційні центри, території пріоритетного розвитку, Єврорегіони, спеціальні (вільні) 

економічні зони). 

Недостатня термінованість територіальних форм соціальних, політичних, 

культурницьких видів діяльності людини. Освітній округ як приклад терміна, що виник в 

умовах оптимізації освітнього простору держави. 

Вертикально-ієрархічні та мережні форми територіальної організації життєдіяльності 

людини. 

Адаптивність форм територіальної організації у зв’язку з переходом до гнучких форм 

виробництва, гнучких форм зайнятості, гнучкого ринку праці, гнучкого ІТ-урядування й 

управління тощо. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Теми лекційних занять 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання курсу “Економіко- і соціально-географічна термінологія” 

Тема 2. Науково-теоретичні засади термінотворення 

Тема 3. Історія формування вітчизняної суспільно-географічної термінології 

Тема 4. Термінологічний аналіз поняттєвої системи “Географія” 

Тема 5. Термінологічний аналіз об’єкта дослідження суспільної географії 

Тема 6. Термінологічний аналіз суспільно-географічних відношень 

Тема 7. Термінологічний аналіз суспільно-географічних процесів  

Тема 8. Термінологічний аналіз суспільно-географічних структур 

 

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 

Змістовий модуль 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ “ЕКОНОМІКО- І СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА 

ТЕРМІНОЛОГІЯ” 

Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання 

курсу “Економіко- і соціально-

географічна термінологія”  

11 2 2   7       

Тема 2. Науково-теоретичні засади 

термінотворення 

11 2 2   7       

Тема 3. Історія формування вітчизняної 

суспільно-географічної термінології 

11 2 2   7       

Тема 4. Термінологічний аналіз 

поняттєвої системи “Географія” 

11 2 2   7       

Разом – зм. модуль 1 44 8 8   28       

Змістовий модуль 2. 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЄВОЇ СИСТЕМИ “СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ” 

Тема 5. Термінологічний аналіз об’єкта 

дослідження суспільної географії 

11 2 2   7       

Тема 6. Термінологічний аналіз 

суспільно-географічних відношень 

11 2 2   7       
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Тема 7. Термінологічний аналіз 

суспільно-географічних процесів 

11 2 2   7       

Тема 8. Термінологічний аналіз 

суспільно-географічних структур 

13 2 2   9       

Разом – зм. модуль 2 46 8 8   30       

Усього годин 90 16 16   58       

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Об’єкт, предмет і завдання курсу “Економіко- і соціально-географічна термінологія” 2  

2 Науково-теоретичні засади термінотворення 2  

3 Історія становлення українського географічного термінознавства 2  

4 Термінологічний аналіз поняттєвої системи “Географія” 2  

5 Термінологічний аналіз об’єкта дослідження суспільної географії 2  

6 Термінологічний аналіз суспільно-географічних відношень 2  

7 Термінологічний аналіз суспільно-географічних процесів 2  

8 Термінологічний аналіз суспільно-географічних структур 2  

 Разом  16  

 

6. Теми практичних  занять 

 
№ 

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 30  

2 Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни 28  

 Разом  58  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Загальна тема “Поняттєво-термінологічні системи (за тематикою курсових робіт)”. 

Виконується у формі реферату обсягом до 15 ст. на листках формату А4. Поля: зверху, знизу, 

справа – 2 см, зліва – 2,5 см. Обов’язкова наявність списку використаних джерел (як мінімум 15 

позицій). 

Орієнтовна структура завдання: 

1. Логіко-графічна схема ПТС, які використовує студент під час виконання курсової 

роботи. 

2. Словник суспільно-географічних термінів, що стосуються об’єкта дослідження. 
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10. Методи контролю 

 
Поточний контроль здійснюється під час письмового опитування по двох модулях, 

оцінюється індивідуальна робота, студенти складають залік. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 
Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Залік 

А 90 – 100 

Зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

Е  51-60 

 0–50 Не зараховано 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Індивідуальне 
завдання Т1 Т2 Т3 Т4 

письмове 
опитування 

Т5 Т6 Т7 Т8 
письмове 

опитування 

5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 20 100 

 

12. Методичне забезпечення 

 
1. Влах М. Р. Програма і методичні рекомендації з курсу “Соціально-економіко-

географічна термінологія”. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 20 с. 

 

13. Рекомендована література 

 

Базова 
1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. − М.: Мысль, 1983. – 350 с. 

2. Булик-Верхола С. З. Основи термінознавства: навч. посібник / С. З. Булик-Верхола, 

Г. В. Наконечна, Ю. В. Тяглівець. − [3-тє вид., допов.]. – Львів: Нац. ун-т «Львівська 

політехніка», 2016. – 192 с. 

3. Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. посібник / М. Влах, Л. Котик. – 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 344 с. 

4. Географічна енциклопедія України: в 3-х томах / [ред. кол.: О. М. Маринич 

(відповід. ред.) та ін.]. – К. : УРЕ. – 1989−1993.: Т. 1. – 1989. – 416 с.; Т. 2. – 1990. – 460 с.; Т. 3. 

– 1993. – 480 с. 

5. Голіков А. П. Словник-довідник суспільно-географічних термінів / А. П. Голіков,       

П. О. Черномаз, Н. А. Казакова. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2001. – 46 с. 

6. Голиков А. П. Международные экономические термины: словарь-справочник / 

А. П. Голиков, П. А. Черномаз. – К.: Центр учеб. лит., 2008. – 386 с. 

7. Дудок Р. І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках: монографія / 

Р. І. Дудок. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 358 с. 

8. Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичний та соціолінгвістичний аспект / 

А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Вид. дім «КМ Асаdеmіа», 2000. – 218 с. 

9. Котляков В. М. География. Понятия и термины. Пятиязычный академический словарь 

/ В. М. Котляков, А. И. Комарова. – М.: Наука, 2007. – 856 с. 

10. Олійник Я. Б. Вступ до соціальної географії: навч. посібник / Я. Б. Олійник, 

А.В. Степаненко. − К.: Знання, 2000. – 204 с. 
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11. Панько Т. І. Українське термінознавство: підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, 

Г. П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с. 

12. Пащенко В. М. Смислові обґрунтування змістових виправлень тестів. Атрибутивне 

наукознавство: монографія / В. М. Пащенко. – К.: Мапа, 2015. – 64 с. 

13. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії / М. Д. Пістун. − К.: Вища шк., 1996. 

– 231 с. 

14. Социально-экономическая география: понятия и термины: словарь-справочник / 

[отв. ред. А. П. Горкин]. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 

15. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: навч. посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса: 

Астропринт, 2001. – 544 с. 

16. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: 

навч. посібник / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с. 

17. Топчієв О. Г. Терміни і поняття в економічній географії / О. Г. Топчієв. – К.: 

Рад. школа, 1982. – 163 с. 

18. Філософський енциклопедичний словник / [ НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди;  гол. ред. В. І. Шинкарук ]. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.  

19. Шаблій О. І. Основи суспільної географії: навч. посібник / О. І. Шаблій. – Львів: 

Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 246 с. 

20. The Dictionary of Human Geography / [ed. By D. Gregory [et al.]]. – [5-th ed.]. − Oxford: 

A John Wiley & Sons Ltd, 2009. – 1072 p. 

 

Допоміжна 
1. Білецький М. І. Соціальна географія: навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, 

Л. І. Котик. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 468 с. 

2. Вакуленко М. О. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз: 

[монографія] / М. О. Вакуленко. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. – 361 с. 

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. та гол. ред. 

В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с. 

4. Верхратський І. Початки до уложення номенклатури і термінології природописної, 

народної / І. Верхратський. – Львів, 1864. – Т. 1. – 18 с.; 1867. – Т. 2. – 40 с.; 1869. – Т. 3. – 23 с.; 

1872. – Т. 4. – 23 с.; 1872. – Т. 5. – 40 с.; 1879. – Т. 6. – 24 с. 

5. Влах М. Р. Вербальна наукова мова географії: історичний контекст / М. Р. Влах // 

Історія української географії: всеукр. наук.-теор.часопис. – Тернопіль, 2017. – Вип. 36. 

6. Влах М. Р. Географічний образ: діалектика змісту і форми / М. Р. Влах // Географія, 

економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали  ювілейної Х міжнар. наук. 

конф. – Львів, 2016. – С. 78–82. 

7. Влах М. Р. Географічні метафори: сутність, роль у науковому пізнанні / М. Р. Влах // 

Львівська суспільно-географічна школа : історія, теорія, українознавчі студії: матеріали всеукр. 

наук. конф. з участю закордон. учених, присвяч. 70-річчю каф. екон. і соц. геогр. Львів. нац. ун-

ту ім. І. Франка (м. Львів, 19–20 листопада 2015 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Шаблій]. – Львів: 

ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 90−98. 

8. Влах М. Географія населення: словник-довідник / М. Влах. – Львів: Вид. центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2005. – 241 с. 

9. Влах М. Р. Геообразний потенціал території: сутність і напрямки використання /       

М. Влах // Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика: матеріали міжнар. наук. 

практ. конф., присвяч. 25-річчю геогр. ф-ту Терноп. нац. пед. ун-ту, 21-23 травня 2015 р. – 

Тернопіль, 2015. – С. 68–70. 

10. Влах М. Р. Геопросторові концепти «межа», «помежів’я»: модернізація смислів / 

М. Р. Влах // Історія української географії: всеукр. наук.-теор.часопис. – Тернопіль, 2016. – 

Вип. 33−34. – С. 77–87. 
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