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Адреса викладання 
курсу

вул. Дорошенка 41, 79005, Львів

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна

географічний факультет, 

кафедра географії України

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності

10 Природничі науки 

103 Науки про Землю,

Викладачі курсу Дністрянський М. С., д.г.н., професор, 

професор кафедри географії України

Контактна інформація 
викладачів

m_dnister@ukr.net

Консультації по курсу 
відбуваються

П’ятниця: 14:00- 16:00 (вул. Дорошенка,41, каб. 59)

Також проводяться он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. 
Для погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту 
викладача.

Сторінка курсу

Інформація про курс Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові 
для того, щоб у них сформувалося цілісне уявлення про новітні 
методологічні підходи й методи суспільної географії.

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “Новітні методи і методики наукових суспільно- 
географічних досліджень” укладена відповідно до освітньо-наукової 
програми підготовки доктора філософії з природничих наук за 
спеціальністю ІОЗНауки про Землю. Спеціалізація: економічна та 
соціальна географіяі охоплює основні відомості про нові тенденції 
розвитку сучасної суспільної географії в світі, зміни в методологічних 
суспільно-географічних підходах, використання нових методів і методик в 
різних галузях суспільної географії.

Мета та завдання курсу Метою і завданням навчальної дисципліни “Новітні методи і методики 
наукових суспільно-географічних досліджень” є формування необхідних 
теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять досліджувати 
сучасні суспільно-географічні процеси та інтерпретувати результати 
дослідження на основі нових концептуальних й методологічних підходів, 
що є особливо важливим під час виконання дисертаційних робіт. Метою 
вивчення нормативної дисципліни «Сучасна географічна освіта й наука в 
Україні й світі» є ознайомлення студентів із сучасним станом географічної 
освіти й науки в Україні й світі.

Література для 
вивчення дисципліни

1. Дністрянський М. С. Політична географія України. Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014.
2. Пістун М. Д. Основи теорії суспільної географії. К.: Вища школа, 
1996.
3. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія,

mailto:m_dnister@ukr.net


методи, методики. Одеса: Астропринт, 2005.
4. Топчієв 0 . Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт, 2009.
5. Шаблій О. І. Суспільна географія: у двох кн. Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015.
6. Шаблій О. І. Математичні методи в соціально-економічній географії. 
Львів: ЛДУ, 1994.
7. Fellnann J., Getis A., Getis J. Human geography. New York, 2007.

Тривалість курсу 90 год.

Обсяг курсу Усього 48 год. аудиторних занять (з них 32 год. лекцій, 16 год. 
лабораторних робіт/практичних занять) та 42 год. самостійної роботи

Очікувані результати 
навчання

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен 
знати:

нові тенденції розвитку суспільної географії, суспільно-географічні 
концепції та методологічні підходи суспільно-географічного аналізу, 
перспективи використання нових методів і методик, 

вміти:
застосовувати нові методи і методики в галузі демогеографії, 
етногеографії, соціальної, економічної і політичної географії, 
інтерпретувати результати дослідження, на основі чого прогнозувати 
варіанти перебігу суспільно-географічних процесів.

Ключові слова методологія суспільно-географічних досліджень, новітні методи й 
методики суспільно-географічних досліджень

Формат курсу Очний

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем

Теми П од ан о  в таб л и ц і ни ж че

Підсумковий контроль, 
форма

Іспит в кінці семестру

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 
географічних дисциплін бакалаврату та магістратури, достатніх для 
сприйняття теоретико-методологічних основ географії, розуміння її 
джерел

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу

Дискусія, індивідуальні заняття, самостійна робота, проблемні бесіди, 
метод кейсів, творче індивідуальне завдання тощо

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 
доступ до Інтернету, проектор

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
таким співвідношенням: поточна успішність (активна участь на семінарах) 
-  40 балів (10 балів за семінар), індивідуальне завдання -  10 балів, іспит -  
50 балів.

Підсумкова максимальна кількість балів -  100.



Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 
дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються.

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 
аспіранти відвідають усі зайняття курсу.

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Аспіранти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Питання до заліку чи 
екзамену

Основні тенденції розвитку сучасної суспільної географії в світі. 
Нові суспільно-географічні ідеї. Поширення в українській суспільній 
географії застарілих стереотипів суспільно-географічного аналізу. 
Визначення перспективних напрямів розвитку суспільної географії в 
Україні і світі. Методика дослідження проблем збалансованого розвитку 
систем розселення загалом та окремих поселень. Методи дослідження 
проблем державного управління і місцевого самоврядування в контексті 
функціонування поселень. Технологічні зміни в сучасному 
картографуванні. Методологічні особливості атласного картографування. 
Нові можливості тематичного картографування. Геоінформаційні системи 
як перспективний метод картографування.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу.

Схема курсу

№ Тема Лекції,
год.

Семінари,
год

Самостій
на робота, 

год.
і Сучасна суспільна географія в Україні: необхідність подолання 

стереотипів минулого та обґрунтування нових концептуальних 
підходів.

4 2 6

2 Нові методологічні підходи і методи сучасної демогеографії. 4 2 6
3 Нові методологічні підходи і методи сучасної географії поселень. 4 2 5
4 Нові методологічні підходи і методи сучасної етногеографії. 4 2 5
5 Нові методологічні підходи і методи сучасної соціальної 

географії.
4 2 5

6 Нові методологічні підходи і методи сучасної економічної 
географії.

4 2 5

7 Нові методологічні підходи і методи сучасної політичної 
географії.

4 2 5

8 Картографічний метод в суспільно-географічних дослідженнях: 
нові тенденції та можливості використання.

4 2 5

Всього 32 16 42


