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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Сучасні технології формують світогляд і мислення людей. Усе частіше вони стають 

предметом зацікавлення не лише технологів, інженерів, майстрів виробничих процесів, а й 

маркетологів, менеджерів, фахівців із регіональної економіки, територіальної організації 

виробництва, розміщення продуктивних сил. Пізнання їх є передумовою ефективного 

управління промисловими об’єктами, забезпечення їх конкурентоспроможності в межах 

територіально-виробничих комплексів, регіонів, держави, на світових ринках.  

2. Мета навчальної дисципліни є: формування знань про особливості і 

закономірності розвитку прикладної економічної та соціальної географії. 

Основні переваги і доцільність вивчення даної дисципліни слідують із таких освітніх 

завдань: 

 вивчити основні поняття й категорії дисципліни;  

 розглянути основи технології виробництва палива та енергії, металургійного 

виробництва, машинобудування, хімічної промисловості, будівельних матеріалів, 

лісопереробного комплексу, легкої та харчової промисловості.  

 вивчити географії релігій (сакральної географії), медичної географії, географії 

культури, географії соціальних негараздів, географії способу життя, географії 

споживання, гендерної географії, феміністичної географії та ін; 

 показати можливості нового статусу соціальної географії як науки, яка 

спроможна внести вагомий вклад у вирішення глобальних проблем сучасної цивілізації.  

3. Пререквізити: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як 

економічна і соціальна географія України, регіональна економічна і соціальна географія, 

основи суспільної географії. 

4. Результати навчання. Формування результатів навчання ґрунтується на визначених 

освітньо-професійною програмою компетентностях, при врахуванні їх сформованості 

залежно від освоєних раніше чи суміжно подібних дисциплінах та виконанні завдань з 

професійної діяльності згідно кваліфікації. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- сутність гуманітарних дисциплін (історії, філософії, економіки, правознавства, соціології, 

логіки), їх місце та роль в загальнолюдській культурі, їх значення для формування різносторонньо 
розвиненого фахівця географа; 

- основні поняття і категорії дисципліни;  

- основи виробництва; 

- прикладне значення соціальної географії 

- суть глобальних проблем людства і шляхи їх вирішення 

вміти: 
- самостійно вести польові природознавчі, фізико-географічні й суспільно-географічні 

дослідження, необхідні для організації практичних занять з географії в школі та позашкільної 

краєзнавчої і природоохоронної роботи;  

- оцінювати непередбачувані проблеми у професійній діяльності та обдуманого  вибору шляхів 

їх вирішення, здатний нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності;  
- проводити аналіз та оцінку факторів, що визначають рівень розвитку і розміщення 

галузей світового господарства;  

- оцінювати процеси, що відбуваються у світі на сучасному етапі глобалізації, 

транснаціоналізації та інтеграції;  

- досліджувати територіальні відмінності розвитку окремих галузей світового 

господарства.  

Програмні компетенції 

 Загальні компетенції:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

 Фахові компетенції:  

 здатність застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і 

складу природи і суспільства; 



 здатність визначати застосування та роль географічної науки для суспільства та у 

господарській діяльності 

Програмні результати 

 знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії географії, а 

також світоглядних наук; 

 збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних наук; 

 аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на 

різних просторово-часових масштабах.  

 знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх досягнення, в 

тому числі в Україні; 

 встановлювати закономірності розміщення, руху, структури, територіальної організації 

населення та господарства, просторових процесів та форм організації життя людей на 

глобальному, регіональному та національному рівнях;  

 оцінювати роль і місце України у сучасному світі, аналізувати і пояснювати 

особливості просторової організації природи, населення і господарства України 

 синтезувати та застосовувати знання теоретичних основ географічних наук для 

моніторингу і оцінки природних умов, розвитку економіки, населення та соціальної 

сфери країн та, України зокрема; 

 інтерпретувати географічні процеси та явища для подальшого прогнозування 

особливостей співпраці країн на глобальному та регіональному рівнях та сталого 

розвитку. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Техніко-технологічні аспекти промислового виробництва 

 

Тема 1. Основи технології 

виробництва палива та енергії 
10 2 2   6       

Тема 2. Основи технології 

металургійного виробництва 
10 2 2   6       

Тема 3. Основи технології 

машинобудування 
10 2 2   6       



Тема4. Основи технологій 

хімічної промисловості 
10 2 2   6       

Тема 5. Виробництво 

будівельних матеріалів та 

лісопереробного комплексу 

10 2 2   6       

Тема 6. Основи технології 

легкої та харчової 

промисловості 

14 2 2   10       

Разом за змістовим модулем 1 

 
64 12 12 - - 40       

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти соціальної геграфії 

Тема 7. Часова географія, 

географія розвитку та 

сприйняття  

10 2 2   6       

Тема 8. Феміністична та 

гендерна географія  
10 2 2   6       

Тема 9. Географія фізичної 

культури та спорту, 

гуманітарна та гуманістична 

географія. 

10 2 2   6       

Тема 10. Медична та сакральна 

географія 
16 2 2   

12 
      

Тема 11. Географія соціальної 

напруженості, соціальної 

безпеки, територіальної 

нерівності та соціального 

неблагополуччя 

10 2 2   

6 

      

Разом за змістовим модулем 1 56 10 10 - - 36       

Усього годин 120 22 22 - - 76       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1.  Предмет та завдання економічної та соціальної географії, основні поняття та категорії 

2.  Дослідження просторових закономірностей в економічній та соціальній географії 

3.  Територіальна організація суспільства 

4.  Природні умови та ресурси як середовище життєдіяльності 
5.  еодемографія. Населення і трудові ресурси як фактолр територіального поділу праці. 

6.  Територіальний поділ праці 

7.  Госодарство. Національна економік  

8.  Структура національного господарства та територіальна організація  

9.  Поняття про глобальні проблеми людства 

10.  Демографічні проблеми людства. Політичні та етнічні проблеми 

11.  Економічні та продовольчі проблеми 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Форми поточного контролю при вивченні дисципліни: тестові завдання, виконання 

практичних робіт, захист ІНДЗ. 

Контроль виконаних за бажанням студентів ІНДЗ, як додаткових (необов’язкових для 

виконання всіма студентами) завдань, здійснюється шляхом оцінювання  у процесі усного 

індивідуального захисту у формі бесіди при поданні викладачу всіх необхідних матеріалів 

(розробок, тез виступів, рефератів тощо). 



Формою підсумкового контролю є іспит, який враховує результати поточного 

контролю, наявні результати виконання ІНДЗ та результати власне самого екзамену. 

Засоби оцінювання 

Засоби оцінювання та демонстрування результатів навчання з дисципліни: 

-  модульні контрольні; 

- реферати як форма ІНДЗ; 

- виконання практичних робіт; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах (при наявності); 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Головним критерієм успішного освоєння дисципліни є досягнення студентом 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом освоєння 

навчальної дисципліни 

Для оцінювання результатів освоєння дисципліни студентом використовується нижче 

зазначена числова (рейтингова) шкала. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

 

Підсумкова оцінка (оцінка за іспит) з навчальної дисципліни є сумою рейтингових 

оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності  та за виконані 

ІНДЗ. Максимальна кількість балів (рейтингова оцінка) становить 100 балів і є сумою 

оцінок, які може отримати студент за два змістовні модулі (модульне тестування та 

оцінювання виконаних лабораторних робіт) – 60 балів та підсумковий екзаменаційний 

модуль - 40. Додатково студент може отримати до 30 балів за виконання ІНДЗ. Підсумкова 

оцінка за іспит виставляється за сумою всіх отриманих балів згідно зазначеної шкали 

оцінювання.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

Сумарн

а  



Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

(залікова 

робота) 

к-ть 

балів  

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11   

5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 40 100 

 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
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