
 



 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

 
Методологія і методи суспільно-географічних досліджень 

Викладачі Дар’я Мальчикова, доктор географічних наук, професор кафедри (лекції) 
Анна Нападовська, асистент (практичні) 

Посилання на 

сайт 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/ChairSocialEconomicGeography 

.aspx 

Контактний 

тел. 
+380508225153 (Дар’я Мальчикова) 

+380660139405 (Анна Нападовська) 

E-mail 

викладача 

darina1378@gmail.com (Дар’я Мальчикова) 

anyanapadovskaya@gmail.com (Анна Нападовська) 

Графік 

консультацій 
З понеділка по п’ятницю з 9:00 до 13:00, ауд. 625 або за призначеним часом 

 

1. Анотація курсу: навчальна дисципліна «Методологія і методи суспільно-географічних досліджень» 

орієнтована на ознайомлення з теоретико-методологічними основами, методами і методиками організації і 

проведення суспільно-географічних досліджень. Засвоєння навчального матеріалу курсу базується на знаннях і 

вміннях студентів із таких навчальних дисциплін, як вступ до фаху, геоінформаційні системи в географії, 

картографія, загальне землезнавство, геологія, геоморфологія, метеорологія і кліматологія, гідрологія, 

ґрунтознавство, географія ґрунтів, основи теорії суспільної географії, кількісні методи в географії, географія 

населення, географія транспорту тощо. 

2. Мета та завдання курсу: 

Мета курсу: засвоєння студентами знань з організації, методології суспільно-географічних досліджень, 

основних методів їх проведення та використання в конкретних умовах. 

Цілі курсу: 

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/ChairSocialEconomicGeography.aspx
http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/ChairSocialEconomicGeography.aspx
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 визначити теоретико-методологічні основи проведення географічних досліджень, організації і 

планування етапів географічних досліджень, сформувати уявлення про проведення камеральної 

обробки отриманих результатів у ході емпіричних досліджень у формі звітної наукової документації 

результатів; 

 ознайомити з практичними аспектами проведення суспільно-географічних досліджень, з 

інструментарієм географії щодо способів збору та обробки географічної інформації на різних 

таксономічних рівнях, навчити правильно використовувати отримані знання в географічних, 

геоекологічних, краєзнавчих, регіональних дослідженнях; 

 вивчити принцип дії та будову спеціалізованих приладів для проведення польових досліджень, набути 

навички опрацювання даних, отриманих за допомогою приладів; 

 оволодіти основними методами і методиками проведення досліджень за різних природних, соціально- 

економічних умов, сформувати сучасне розуміння геопросторової організації, її зв’язків з природними, 

соціально-економічними, техногенними факторами. 

 
3. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота (год.) 

6 кредитів / 180 годин 36 36 108 

4. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2020-2021 V-VI 106 Географія 3 ОК 

 
5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Лекційні та практичні аудиторії 

Програмне забезпечення: 



 

 

MS Excel 

MS Word 

MapInfo Professional 12.5 

6. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 100% відвідування очне або 

дистанційне відвідування всіх лекційних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде 

оцінений як FX. 

Високо цінується академічна доброчесність. До всіх студентів освітньої програми відбувається абсолютно 

рівне ставлення. Навіть окремий випадок порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який 

може призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального рейтингу студентів. 

Мінімальне покарання для студентів, яких спіймали на обмані чи плагіаті під час тесту чи підсумкового 

контролю, буде нульовим для цього завдання з послідовним зниженням підсумкової оцінки дисципліни 

принаймні на одну літеру. Будь ласка, поставтесь до цього питання серйозно та відповідально. 

7. Схема курсу 
Тиждень, дата, Тема, план Форма навчального Список Завдання Максимальна 

години  заняття, рекомендованих  кількість 

(вказується  кількість годин джерел (за нумерацією  балів 

відповідно до  (аудиторної та розділу 10)   

розкладу  самостійної роботи)    

навчальних      

занять)      

Модуль 1. Загальні принципи та підходи суспільно-географічних досліджень. 

http://www.ksp Тема 1: Предмет, мета і завдання Лекція, 2 години основна - 1,4,8 Виконання завдань 10 
u.edu/About/Fa курсу “методи суспільно- Практична робота, 2 додаткова – 18,19,24 практичної роботи  

culty/Faculty_o географічних досліджень”. години інт.дж. – 6   

f_biolog_geogr Теоретичні засади наукового     

af_ecol/FBGE_ пізнання у суспільній географії     

for_students.asp 1. Мета і завдання курсу.     

x 2. Наукова картина світу. Наука і     

 релігія.     

http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_biolog_geograf_ecol/FBGE_for_students.aspx
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 3. Науки природничі та суспільні. 

4. Наукова теорія. Методологія. 
5. Емпіричний та теоретичний 

рівні пізнання. Фундаментальні та 

прикладні дослідження. 
6. Об'єкт географічних 

досліджень. 

7. Основні напрямки географічних 

досліджень 

    

Тема 2. Географічне мислення. 

географічний підхід: 
1. Хорологічний, історичний та 

системний підходи суспільно- 

географічних досліджень. 
2. Предмет географічних 

досліджень. 

3. Основоположні поняття 
географічної науки: місце, простір, 

район, територія. 

4. Ознаки географічного 

мислення. 

5. Синергетичний та геосистемний 

підхід. 

Лекція, 2 години 
Практична робота, 2 

години 

основна - 8,1,5 

додаткова – 18,19,24 
інт.дж. – 6 

Виконання завдань 

практичної роботи 

10 

Тема 3. Загальна характеристика 

наукових методів дослідження: 

1. Наукові методи та їх 

систематика. 

2. Методи географічних 

досліджень. 

3. Загальнонаукові методи в 
географічних дослідженнях. 

4. Конкретно-наукові методи в 
географічних дослідженнях. 

Лабораторна робота, 4 

години 

Практична робота, 2 
години 

основна – 3, 8 

додаткова – 12,16,19 
інт.дж. – 2,3 

Виконання завдань 

практичної роботи 
10 

Тема 4. Порівняльна характеристика 

наукових методів у суспільно- 

географічних дослідженнях 

1. Індуктивний та аксіоматико- 
дедуктивний методи. 

Практична робота, 2 

години 

основна – 3, 5, 8 

додаткова – 12,16,19 
інт.дж. – 2,3,5 

Виконання завдань 

практичної роботи 

10 



 

 
 2. Історичний (в тому числі 

генетичний) метод. 

3. Метод аналізу аналогових 
об’єктів. 

4. Балансовий метод. 
5. Математичні методи. 

6. Прагматичний метод. 
7. Методи польових досліджень. 
8. Спостереження та науковий 

опис. 

9. Картографічний метод. 
10. Порівняльно-географічний та 

метод систематизації. 
11. Географічне моделювання. 

    

Тема 5. Суспільно-географічні 

дослідження: методологічний огляд: 

1. Особливості, принципи і 
об’єкти географічних досліджень. 

2. Польові та камеральні 

дослідження. 
3. Джерела первинної інформації. 

Збирання географічних даних. 

4. Якісні та кількісні 
характеристики географічних об'єктів. 

5. Наукова географічна мова. 
6. Просторове впорядкування 

географічної інформації. 

7. Систематика географічних 
об'єктів по вертикалі та по горизонталі. 

Лекція, 2 години; 
практична робота, 2 
години 

основна – 1, 3, 5, 8 
додаткова – 5,7, 10, 19 
інт.дж. – 2,3 

Виконання завдань 

практичної роботи 

10 

Тема 6. Методика вивчення джерел 

географічної інформації (тиждень 12- 

13, лк - 2 год., пр. – 2 год.): 

1. Методика вивчення письмових 

джерел (публікації з тем 

дослідження). 
2. Методика вивчення статистичних 

джерел. 
3. Методика вивчення 

Лекція, 2 години; 
практична робота, 2 
години 

основна – 3, 6, 8 

додаткова – 10, 19 
інт.дж. – 2,3 

Виконання завдань 

практичної роботи 

10 



 

 
 іконографічних джерел. 

4. Бібліографічний опис. 
    

Тема 7. Методика визначення 

основних елементів суспільно- 

географічного дослідження: 

1. Структура наукового дослідження. 
2. Правила оформлення наукової 

роботи. 

3. Положення про кваліфікаційну 

роботу в ХДУ. 

Лекція, 4 години, 
практична робота, 4 

години 

основна – 3, 6, 8 

додаткова – 10, 19 
інт.дж. – 2,3 

Виконання завдань 
практичної роботи 

10 

Модуль 2. Методи дослідження географічного положення і населення регіону. 

http://www.ks 

pu.edu/About/ 
Faculty/Facult 

y_of_biolog_g 

eograf_ecol/F 

BGE_for_stud 
ents.aspx 

Тема 8. Методи і підходи аналізу 

суспільно-географічного положення 
1. Сутність поняття географічне 

положення та суспільно-географічне 

положення. 

2. Рівні суспільно-географічного 
положення. 

3. Головні ознаки і види суспільно- 

географічного положення. 
4. Головні  властивості суспільно- 

географічного положення. 

5. План характеристики суспільно- 

географічного положення. 

Лекція, 2 години; 
практична робота, 2 

години 

основна – 3, 6, 8 

додаткова – 10, 19 
інт.дж. – 2,3 

Виконання завдань 

практичної роботи 

10 

Тема 9. Суспільно-географічне 

дослідження населення і розселення 

населення в регіоні 

1. Методика аналізу 
геодемографічних процесів. 

2. Аналіз територіальної 
диференціації геодемографічних 

процесів. 

3. Геодемографічний прогноз. 
4. Методика геодемографічного 

районування. 

5. Аналіз демографічної ситуації. 
6. Дослідження систем розселення. 
7. Вимір людського розвитку. 

Лекція, 4 години, 
практична робота, 2 

години 

основна – 1,2.3,6,8 

додаткова – 5,6,10,19 
інт.дж. – 1,2,3 

Виконання завдань 

практичної роботи 

10 
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 8. Показники якості життя 

населення. 
    

 Комплексна контрольна робота за І 
семестр 

   10 

Модуль 3. Дослідження основних суспільно-географічних об’єктів, комплексів, систем. 

http://www.ks 

pu.edu/About/ 

Faculty/Facult 
y_of_biolog_g 

eograf_ecol/F 

BGE_for_stud 

ents.aspx 

Тема 10. Суспільно-географічне 

дослідження природно-ресурсного 

потенціалу: 
1. Характеристика особливостей 

територіальної диференціації природно- 

ресурсного потенціалу. 

2. Причини нерівномірного 
розподілу. 

Лекція, 2 години, 
практична робота, 2 

години 

основна – 1,2.3,6,8 

додаткова – 5,6,10,19 
інт.дж. – 1,2,3 

Виконання завдань 

практичної роботи 

8 

Тема 11. Методика дослідження 

населеного пункту: 
1. Програма суспільно- 

географічного дослідження населеного 

пункту. 
2. Значення і роль населеного 

пункту у формуванні етносоціальних 

процесів, адміністративної структури, 

особливостей розвитку прилеглих 
території та державоутворюючих 

процесів. 

3. Характеристика туристсько- 
рекреаційних можливостей населеного 
пункту. 

Лекція, 2 години, 

практична робота, 2 
години 

основна – 1,2.3,4,5,8 

додаткова – 
1,2,6,10,19,21,23 

інт.дж. – 1,2,3,5 

Виконання завдань 

практичної роботи 

8 

Тема 12. Методи та підходи 

дослідження господарського 

комплексу регіону 
1. Методи та підходи дослідження 

господарського комплексу і 

інтенсивності освоєння території. 

2. Вплив факторів розміщення 

виробництва на територіальну структуру 
господарства. 

Лекція, 2 години, 

практична робота, 2 

години 

основна – 1,2.3,4,5,8 

додаткова – 

1,2,6,10,19,21,23 

інт.дж. – 1,2,3,5 

Виконання завдань 

практичної роботи 

8 

Тема 13. Методика дослідження Лекція, 2 години, основна – 1,2.3,4,5,8 Виконання завдань 8 
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 компонента територіально- 

виробничого комплексу 

1. Поняття та види територіально- 
виробничих комплексів. 
2. Картка (паспорт) підприємства. 

практична робота, 2 

години 

додаткова – 

1,2,6,11,19,22,23 

інт.дж. – 1,2,3,5 

практичної роботи  

Тема 14. Дослідження 

сільськогосподарського виробництва: 

1. Цільові настанови досліджень. 

2. Вихідні матеріали. 
3. Програма дослідження 
сільськогосподарського підприємства. 

4. Рослинництво та тваринництво. 
5. Економічні показники 

сільськогосподарського підприємства. 

6. Аналіз 
структурисільськогосподарського 

виробництва. 

7. Виробнича спеціалізація 

сільськогогосподарства. 

Лекція, 2 години, 
практична робота, 2 

години 

основна – 1,2.3,4,5,8 
додаткова - 

1,6,11,19,22,23 

інт.дж. – 1,2,3,5 

Виконання завдань 

практичної роботи 

8 

Тема 15. Суспільно-географічне 

дослідження особливостей 

природокористування та екологічної 

ситуації в регіоні: 

1. Специфічні риси географії 

екологічних проблем регіону. 

2. Особливості 
природокористування і пов’язані з цим 
відміни у змінах навколишнього 
природного середовища 

Лекція, 2 години, 
практична робота, 2 

години 

основна – 1,2.3,4,5,8 

додаткова - 
1,6,16,17,22,23 

інт.дж. – 1,2,3,5 

Виконання завдань 

практичної роботи 

8 

Тема 16. Побудова комплексного 

суспільно-географічного профілю 

території: 

1. Поняття і складові комплексного 

суспільно-географічного профілю. 

2. Особливості побудови 

комплексного суспільно-географічного 

профілю. 
3. Аналіз комплексного суспільно- 

Лекція, 2 години, 

практична робота, 4 
години 

основна – 1,2.3,4,5,8 

додаткова - 
1,6,11,19,22,23 

інт.дж. – 1,2,3,5 

Виконання завдань 

практичної роботи 

12 



 

 
 географічного профілю.     

      

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

9.1. Модуль 1. Загальні принципи та підходи суспільно-географічних досліджень. – 70 балів: 

Практичні та теоретичні завдання 70 балів; 

 

Заліки, підсумкова оцінка представляє собою суму балів отриманих здобувачем за виконання наведених 

завдань. 

9.2. Модуль 2. Методи дослідження географічного положення і населення регіону. – 30 балів: 

Практичні та теоретичні завдання 20 балів; 

Контрольні роботи 10 балів; 

Заліки, підсумкова оцінка представляє собою суму балів отриманих здобувачем за виконання наведених 

завдань. 

9.3. Модуль 3. Дослідження основних суспільно-географічних об’єктів, комплексів, систем. – 100 балів 

Практичні та теоретичні завдання 60 балів; 

Екзамен 40 балів. 
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