
Індивідуальні завдання  

для аспірантів спеціальності 106 Географія (2 курс)  

з дисципліни «Сучасні концепції природничої і суспільної географії» на 

період 12.03-03.04.2020  (2 години семінарських занять) 

 

Тема: Трансформація предметної області географії. Ландшафтна оболонка 

Землі  -  інтегрований об’єкт сучасних географічних досліджень. 

 

Підготуватись до наукового дискурсу «Науково-методологічна криза в 

географії. Трансформація внутрішньої структури географії та виявлення її місця 

і статусу в системі наук».  

1) Здійснити огляд наукових публікацій у провідних вітчизняних і 

зарубіжних журналах, за  період 2010-2019 рр. за такими тематичними 

напрямами: 

 Проблема предмету і об’єкту географії. Проблема співвідношення 

теоретичного та емпіричного в географічному знанні, проблема 

географічного простору і часу, специфіки географічних явищ і 

процесів. 

 Визначення об’єкту і предмету географії різними науковими школами, 

дискусивність та плюралізм у визначенні об’єкту і предмету 

географічної науки.  

 Проблема співвідношення предметного поля фізичної та соціально-

економічної географії, проблема географічної картини світу, проблема 

взаємодії людини і природно-географічного середовища, проблема 

структури географії та її  загальнонаукового значення. 

2) Скласти бібліографічний опис проаналізованих публікацій; 

3) Висловити власні судження (письмово) щодо можливих сучасних 

напрямів географічних досліджень в контексті концепції довкілля,  

теоретичних і прикладних досліджень земної оболонки як єдиної 

геосфери, як цілісної соціо-природної системи.  

 



Рекомендовані джерела: 

1) електронні архіви українських фахових видань в галузі «Географічні 

науки»; 

2) журнали, розміщені  в базі даних Scopus, Web of Science. 
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