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Назва курсу  Сучасні тенденції розвитку географії та геології. 

Адреса викладання 

курсу 

Географічний факультет, вул. Дорошенка,41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Спеціальність 103 «Науки про Землю» 

Викладачі курсу Назарук Микола Миколайович, доктор географічних наук, професор  

кафедри РВПР і ОП 

Контактна інформація 

викладачів 

mm.nazaruk@gmail.com; https://geography.lnu.edu.ua/employee/nazaruk-

mykola-mykolajovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щоп’ятниці, 15:00-17:50 год. (адреса факультету, ауд. __62___)  

АБО 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/suchasni-tendentsii-rozvytku-heohrafii-

ta-heolohii 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб осмислити географічні знання , в річищі 

сучасних філософських шукань, наголосити на необхідність глибокого 

методологічного аналізу сучасних концепцій розвитку наук географії та 

геології. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів 

та інструментів, які потрібні у процесі підготовки спеціалістів. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Сучасні тенденції розвитку географії та геології» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності «Науки про 

Землю» для освітньої програми ____аспірантури , яка викладається в V 

семестрі в обсязі 90год, 3-ьох__ кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасні тенденції розвитку 

географії та геології» є узагальнення матеріалу та вивчення нових 

тенденцій розвитку географії та геології. 

Мета та цілі вивчення дисципліни формується відповідно до навчальної 

програми підготовки аспірантів спеціальності 103 «Науки про Землю». 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Влах М. Теорія і методологія географічної науки: навч. Посібник 

/М. Влах, Л.Котик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 344с. 

2. Мороз С.А. Онопрієнко В.І, Бортник С.Ю. Методологія 

географічної науки: Навч.посібник. _ К.: Заповіт, 1997. – 333с. 

3. Топчієв О.Г. Суспільно – географічні дослідження: методологія, 

методи, методики: навч. Посібник /О.Г.Топчієв. – Одеса: 

Астропринт, 2005. – 632с. 

4. ШтойкоП.І. Концепції природознавства: навч. Посібник/П.І.Штойко 

– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 456с. 

5. Шаблій О.І. Основи суспільної географії: підручник для 

студ.вищ.навч. закл/ О.І.Шаблій. – Львів:ЛНУ ім.І.Франка, 2012. – 

mailto:mm.nazaruk@gmail.com
https://geography.lnu.edu.ua/course/suchasni-tendentsii-rozvytku-heohrafii-ta-heolohii
https://geography.lnu.edu.ua/course/suchasni-tendentsii-rozvytku-heohrafii-ta-heolohii
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296с. оптимальна кількість джерел основної літератури –  3-5 

базових підручників та посібників, необхідні нормативно-правові 

акти, стандарти. (Практично більша половина фахових дисциплін, 

забезпечена власними посібниками викладачів кафедри). 

Додаткова література: 

1. Назарук м. Філософія довкілля та природокористування: 

монографія/ Микола Назарук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2019. – 302с 

2.Людина і довкілля. Антологія: У2-х кн. /упоряд., автор вступ, 

розділів, бібліграф. Довідок і коментарів В.С. Крисаченко. – Київ: 

Заповіт. 1995. 

3. Петлін В.М. Концепції сучасного ландшафтознавства. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. - - 351с. 

4. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний ( Методика 

ландшафтного аналізу урбанізованих територій) – К. 1998. 

5. Пащенко В.М. Землезнання. Методологія природничо- географічних 

наук / В.М.Пащенко. – Кн.1 – К., 2000. 

6. Сивий М.Я. Геологія /М.Я.Сивий, Й.М. Свинко. – К. : Либідь, 2006 

7. Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства:  

навч. Посібник/ Ю.П.Бобильов. – К.: центр навчальної літератури, 2003. 

 8. КайкуМ.Візії: Як наука змінить ХХ1 сторіччя / М.Кайку; перрек. з 

анг. Л.Камянець. – Львів: Літопис, 2004. 

9. Павленко Ю.В. Природознавство в Україні до початку ХХст. В 

історичному, культурному та освітньому контекстах/ Ю.В. Павленко. – 

К.: Академперіодика, 2001. 

10. Мовчан С.П. Методологічні принципи та проблеми сучасного 

природознаства: навч. Посіб/ С.П.Мовчан. – Харків: ХНАДУ, 2008. 

 (список додаткової літератури може включати 10-15 джерел). 

Додаються також інтернет-джерела. 

 

Тривалість курсу ____90_____________   год. 

 

Обсяг курсу _32_ годин аудиторних занять. З них _32_____ годин лекцій, ______ 

годин лабораторних робіт/практичних занять та _58_ годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати:  

Обєктну і предметну сутність географічної та геологічної науки; 

Головні загальнонаукові, загальногеографічні, геологічні, 

природничо     - і суспільно – географічні учення, теорії концепції, 

гіпотези,категорії; 

Новітні наукові напрямки природничої географії та геології. 

- Вміти  

 Розкривати обсяг і зміст фундаментальних понять природничої 

географії та геології, значення поняттєво – термінологічних систем 

для засвоєення теорії і методології географічної та геологічної 

науки. 

Ключові слова Теорія і методологія географічної та геологічної науки, наукові 

парадигми сучасної географічної та геологічної науки, сучасна 
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системна класифікація географічної та геологічної науки. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит кінці семестру ,комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії та 

методики географії. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_____ 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів______ 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів____ 

Підсумкова максимальна кількість балів_____100__ 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
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недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань. Також можна надати посилання на веб-сторінку де 

розміщені вказані матеріали. 
 

Схема курсу 

 
Тиж./ 

дата /  
год.- 

Тема, план, короткі 

тези 
Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Література.*** Ресурси 

в інтернеті 
Завдання, 

год 
Термін виконання 

 Місце географії в 

системі наук 
Лекція     

 Становлення 

концептуальних 

засад географії. 

Лекція     

 Форми і методи 

природничо – 

наукового пізнання. 

Лекція    

 Історія формування 

загальної картини 

природознавства. 

Лекція    

 Розвиток 

концептуальних 
основ географії у 

Ххст. 

Лекція    

 Методолого – 

теоретичні уявлення 

та орієнтири 

фудаторів 

української 

географії  

С.Л.Рудницького і 

П.А. Тутковського  

Лекція    

 Зміст і завдання 

природничої 

географії 

Лекція    

 Концепція 
природної 

територіальної 

системи.  

Лекція    

 Модернізм і 

постмодернізм у 

вченні про природні 

територіальні 

системи. 

Лекція    

 Системна парадигма 

в науці про 

територіальні 

утворення  

Лекція    

 Теоретичні основи Лекція    
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управління і 

керування в 

природних 

територіальних 

системах. 
 Історія і логіка 

розвитку 

ландшафтознавства 

Лекція    

 Головні теоретико – 

методологічні 
проблеми 

суспільної 

географії. 

Лекція    

 Сучасні тенденції 

розвитку суспільної 

географії. 

Лекція    

 Географія: синтез 

соціального і 

природного.  

Лекція    

 Географічний 

аспект проблеми 

взаємодії 

суспільства і 

природи.  

Лекція    

 


