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Консультації в день проведення лекційних і 
семінарських занять, а також в переддень 
екзамену 
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282. 

Інформація про курс Силабус укладений вперше 
Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми 

суспільної географії” укладена відповідно до 
освітньої програми підготовки магістра за 
спеціальністю 014.07 Середня освіта 
(Географія). Вона охоплює головні сучасні 
теоретичні проблеми розвитку і 
функціонування суспільної географії, 
проблеми її складових частин – 
методологічні, метатеоретичні, власне 
теоретичні, практичні і методичні 

Мета та цілі курсу Ознайомити студентів першого курсу 
(магістри) з теоретичною та методичною 
проблематикою базового підрозділу 
географічної науки – суспільної географії. Це 
передусім: з методологічним і 
метатеоретичним об’єктом і предметом цієї 
науки, її змісту, системою законів і 
закономірностей і теорій та концепцій, 
суспільно-географічного змісту. 
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Тривалість курсу 120 годин 
Обсяг курсу 32 годин. З них 16 години лекцій, 16 годин 

семінарських занять та 46 години самостійної 
роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення курсу студент-магістр 
буде: 

знати – трактування сутності методичних 
об’єкту та предмету суспільної географії, її 
місце у системі наук, структуру суспільної 
географії; поняттєво-термінологічний апарат 
суспільної географії; суть генетичних, 
структурних законів, законів відповідності та 
функціонування; суть геоекологічних, 
геоекономічних, геодемосоціальних, 



геополітичних концепцій та теорій; суть та 
особливості застосування у суспільній 
географії філософських, загальнонаукових та 
конкретнонаукових методів дослідження 

вміти – пояснити предметну сферу 
дослідження суспільної географії; давати 
характеристику конкретних об’єктів на 
основі розгортання категорії “територія”; 
застосовувати геоекологічні, геоекономічні, 
геодемосоціальні, геополітичні концепції та 
теорії для характеристики територій; 
орієнтуватися в суспільно-географічній 
інформації 

Ключові слова Суспільна географія, історія суспільної 
географії, поняття, закони, закономірності, 
теорії, методи 

Формат курсу Очний. Проведення лекцій on-line, 
семінарських робіт для кращого розуміння 
сутності СГ 

  
Теми Тема 1. Поняття наукової проблеми (НП). 

Типи НП. Методологічна проблема. 
Тема 2. Простір і час у суспільній географії. 
Тема 3. Метатеоретичні проблеми. Проблема 
предмета СГ, конкретних об’єктів структури 
СГ. 
Тема 4. Власне теорія. Проблема законів і 
закономірностей. НП класифікація. 
Тема 5. Проблема геоекологічних законів і 
закономірностей. 
Тема 6. Проблеми геоекономічних законів і 
закономірностей. 
Тема 7. Проблеми геодемосоціальних законів 
і закономірностей. 
Тема 8. Методичні проблеми. 

Підсумковий контроль, форма Іспит. Один і два модулі 
Пререквізити  

Навчальні методи та техніки, 
які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Використовуються такі методи навчання: 
а) словесні – лекція, бесіда; 
б) наочні – ілюстрування лекційного 
матеріалу схемами, графіками та таблицями; 
в) семінарські – проведення семінарських 
занять, що передбачає організацію навчальної 
роботи для отримання додаткових знань, 



перевірки наукових гіпотез на рівні 
досліджень, узагальнень й аналізу та 
формування вмінь і навичок інтерпретації 
результатів досліджень різноманітних 
об’єктів. 

Необхідне обладнання Комп’ютер, програми ZOOM, Microsoft 
Teams 

Критерії оцінювання (окремо 
для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Знання і розуміння сутності теоретичних, ме 

Питання до заліку чи іспиту Питання формуються відповідно до програми 
силабусу 

Опитування У процесі семінарських занять дисципліни 
 
 

Завідувач кафедри  
економічної і соціальної географії  
Львівського національного університету  
імені Івана Франка,  
доктор географічних наук, професор                              Шаблій О. І. 
 
 
Львів, 31.08.2020 р. 


