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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Дослідження наукової географічної спадщини, її складу, структури, 

територіальної диференціації та організації  - новий науковий напрям у 

географії України. Його розвиток пов'язаний з іменами О.І. Шаблія, Л.Г. 

Руденка, Я.Б. Олійника, К. Поливач, К. Горба, Я.І. Жупанського. Вивчення ж 

наукової географічної румуномовної спадщини в Україні взагалі знаходиться 

на своєму початковому етапі розвитку. 

2. Мета навчальної дисципліни: 

Метою навчальної дисципліни “ Студії з економічної та соціальної 

географії (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)” є 

оцінка наукової географічної румуномовної спадщини бібліотек України, її 

складу, структури та територіальної організації. 

 

3. Завдання: надати студентам (слухачам) теоретичні знання щодо 

структури наукової географічної румуномовної спадщини; розробити 

теоретико-методичні засади дослідження наукової географічної 

румуномовної спадщини, оцінити сучасний стан та компонентну структуру 

наукової географічної румуномовної спадщини бібліотек України, 

сформувати навички визначити територіальну структуру наукової 

географічної румуномовної спадщини бібліотек України, сформувати вміння 

аналізувати територіальну організацію та обґрунтувати систему заходів по 

збереженню, використанню та примноженню наукової географічної 

румуномовної спадщини бібліотек України. 

4. Пререквізити. Рекомендовано попереднє проходження курсу: 

методика та організація наукової роботи в економічній, соціальній та 

фізичній географії. 

5. Результати навчання: 

знати: складові наукової румуномовної географічної спадщини, 

понятійно категорійний апарат з питань оцінки наукової географічної 

спадщини; методи аналізу наукової географічної спадщини бібліотек 

України; територіальну організацію системи заходів по збереженню, 

використанню та примноженню наукової географічної румуномовної 

спадщини бібліотек України._ 

вміти: розробляти теоретико-методичні засади дослідження наукової 

географічної румуномовної спадщини; оцінити сучасний стан та 

компонентну структуру наукової географічної румуномовної спадщини 

бібліотек України; визначати територіальну структуру наукової географічної 

румуномовної спадщини бібліотек України; аналізувати територіальну 

організацію та обґрунтувати систему заходів по збереженню, використанню 

та примноженню наукової географічної румуномовної спадщини бібліотек 

України. 
 



 
 

 

6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни «Студії з оцінки природно-ресурсного потенціалу» 
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6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л сем. лаб інд с.р. л сем лаб інд с.р. 

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

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Загальні положення та поняття «наукова 

географічна спадщина». 

Тема 1. Поняття 

(сутність) категорії 

«наукова географічна 

спадщина» 

10  1  1      8  10  1  1     8 

Тема 2. Теоретико-

методичні засади 

дослідження наукової 

географічної 

румуномовної 

спадщини. 

10  1  1      8  10  1  1      8 

Тема 3. Сутність та 

основні напрями 

пізнання наукової 

географічної 

спадщини. 

10 1 1   8 10 1 1   8 

Тема 4. Джерельна 

база дослідження 

наукової географічної 

румуномовної 

спадщини бібліотек 

України 

10 1 1   8 10 1 1   8 

Тема 5. Оцінка 

сучасного стану та 

компонентна 

10 1 1   8 10 1 1   8 



 
 

структура наукової 

географічної 

румуномовної 

спадщини бібліотек 

України. 

Разом за  ЗМ1 50  5  5      40  50  5  5      40 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Оцінка сучасного стану та компонентна 

структура наукової географічної румуномовної спадщини 

Тема 1. Кількісний 

вимір обсягу (складу) 

наукової географічної 

румуномовної 

спадщини бібліотек 

України. 

 10  1  1     8  10  1  1      8 

Тема 2. Комплексна 

структура (складові) 

наукової географічної 

румуномовної 

спадщини. 

 10 1  1     8  10  1  1      8 

Тема 3. Територіальна 

диференціація та 

організація наукової 

географічної 

румуномовної 

спадщини бібліотек 

України. 

10 1 1   8 10 1 1   8 

Тема 4. Територіальна 

структура наукової 

географічної 

румуномовної 

спадщини бібліотек 

України. 

20 1 1   18 20 1 1   18 

 Тема 5. 

Територіальна 

організація системи 

заходів по 

збереженню, 

використанні та 

примноженню 

наукової географічної 

румуномовної 

спадщини бібліотек 

України. 

10 1 1   18 20 1 1   18 

Разом за ЗМ 2  70 5  5      60  70  5  5      60 

Усього годин   120 10  10      100  120 10   10      100 

 

 

 

 



 
 

6.2.1. Теми семінарських занять 

№ 
  

Назва теми Кількість 

годин 

1  Поняття (сутність) категорії «наукова географічна спадщина» 1 

2 Теоретико-методичні засади дослідження наукової географічної 

румуномовної спадщини. 

1 

3 Сутність та основні напрями пізнання наукової географічної 

спадщини. 

1 

4 Джерельна база дослідження наукової географічної 

румуномовної спадщини бібліотек України 

1 

5 Оцінка сучасного стану та компонентна структура наукової 

географічної румуномовної спадщини бібліотек України. 

1 

6 Кількісний вимір обсягу (складу) наукової географічної 

румуномовної спадщини бібліотек України. 

1 

7  Комплексна структура (складові) наукової географічної 

румуномовної спадщини. 

1 

8 Територіальна диференціація та організація наукової 

географічної румуномовної спадщини бібліотек України. 

1 

9  Територіальна структура наукової географічної 

румуномовної спадщини бібліотек України. 

1 

10  Територіальна організація системи заходів по збереженню, 

використанні та примноженню наукової географічної 

румуномовної спадщини бібліотек України. 

1 

 Разом 10 

 

6.2.2. Тематика індивідуальних завдань 

№ 
  

Назва теми 

1 Не передбачено  

 

6.2.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

  

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи дослідження категорії «наукова географічна 

спадщина» 

16 

2 Наукова географічна румуномовна спадщина в Україні: основні 

джерела пізнання 

16 

3 Проблема виміру обсягу наукової географічної румуномовної 

спадщини. 

16 

4 Румуномовна наукова географічна спадщина бібліотек України. 16 

5 Румуномовна наукова географічна спадщина Наукової бібліотеки 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича 

18 

6 Територіальна організація наукової географічної румуномовної 

спадщини бібліотек України. 

18 

 Разом 100 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за 

рішенням кафедри (викладача). 

 



 
 

7. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю 

Результати навчання Форми контролю 

Визначати і пояснювати основні поняття 

категорії «наукова географічна спадщина» 

 

Бібліографічний опис, тести та письмові 

аналітичні завдання. 

Описувати структуру категорії «наукова 

географічна спадщина» розуміти та вміти 

пояснювати теоретико-методичні засади 

дослідження наукової географічної 

румуномовної спадщини. 

Письмові тестові та аналітичні завдання. 

Знати комплексну структуру (складові) 

наукової географічної румуномовної 

спадщини, виконувати статистичну роботу, 

складати відповідні географічні карти. 

Усний контроль, практичні розрахункові 

роботи. 

Вміти оцінювати та визначати перспективи 

наукової географічної румуномовної 

спадщини. 

Усний контроль, дискусія. 

Формапідсумкового контролю – іспит. 

 

 

Засоби оцінювання 

Усні й письмові відповіді на питання, письмові відповіді на поточний тестовий 

контроль; перевірка виконання завдань (здійснення  аналізу графіків, карт, схем, 

картосхем, таблиць, побудова схем, розв’язування задач тощо), ходу самостійної роботи, 

контрольні й модульні письмові роботи. 

Тестовий контроль здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань, 

які дають можливість перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма студентами, 

виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок. 

Самостійна робота виконується у форміанотацій, презентацій та ілюстративних 

матеріалів (у електронній формі, на паперових носіях), щоу наочнюють окремі питання 

курсу – контрольні роботи. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

  

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Критерії оцінок 

Оцінка Пояснення 

 

 

90-100 

 

 

Відмінно 

 

 

 

 

А 

 

 

 

Відмінно 

(відмінне 

виконання 

лише з 

незначною 

кількістю 

помилок) 

“Відмінно” – студент детально 

знає теоретичний матеріал та матеріал з 

практичних занять, уміє давати визначення 

основних понять, розуміє сутність основних 

положень теорії та вільно їх трактує, оперує 

термінологією. Студент дає характеристику 

наукової румуномовної географічної спадщини, 

інтерпретує статистичну інформацію, виконує 

практичні роботи, аналізує їх результати, 

складає картосхеми, графіки і географічні карти, 

пояснює їх зміст. На запитання викладача за 

програмою курсу відповідає не вагаючись. 

Виконав всі види робіт та ІНДЗ. Опрацював 



 
 

теми для самостійного вивчення. 

 

 

 

80-89 

 

 

 

Добре 

 

 

 

В 

 

 

Дуже добре 

(вище 

середнього 

рівня з 

кількома 

помилками) 

“Дуже добре” – студент знає теоретичний 

матеріал, виконав практичні роботи, оперує, 

уміє пояснити сутність основних понять. 

Студент здебільшого дає характеристику 

наукової румуномовної географічної спадщини, 

інтерпретує статистичну інформацію, виконує 

практичні роботи, аналізує їх результати, 

складає картосхеми, графіки і географічні карти, 

пояснює їх зміст. На запитання викладача за 

програмою курсу відповідає не вагаючись. 

Виконав всі види робіт та ІНДЗ. 

 

 

 

70-79 

 

 

 

Добре 

 

 

 

С 

Добре 

(в загальному 

вірне 

виконання 

з певною 

кількістю 

суттєвих 

помилок) 

“Добре” – Все вище вказане виконує не повною 

мірою, однак знає теорію й практику, виконує 

завдання викладача. При відповідях на 

запитання інколи вагається, але знаходить 

правильні рішення. При повторенні матеріалу 

відразу працює якісніше. Виконав всі практичні 

роботи. 

60-69  

 

 

 

 

 

Задовільно 

D Задовільно 

(непогано, але 

зі 

значною 

кількістю 

недоліків) 

“Задовільно” – знає основні теоретичні 

положення, виконав більшу частину 

практичних. Орієнтується в особливостях 

Наукової географічної румуномовної спадщини, 

обробці відповідного статистичного матеріалу, 

створенні відповідних карт,схем,графіків. 

Відповідає на переважну частину запитань 

викладача. 

50-59 E Достатньо 

(виконання 

задовольняє 

мінімальним 

критеріям) 

“Достатньо” – все вище вказане виконує не 

повною мірою, однак виконав більшу частину 

практичних робіт. Має уявлення про наукову 

географічну спадщину. Володіє методикою 

географічних досліджень, бере участь у 

створенні відповідних карт, схем, графіків. На 

половину запитань викладача відповідає. 

 

35-49 

 

 

Незадовільно 

 

FX 

Незадовільно 

(з можливістю 

повторного 

складання) 

“Незадовільно” – не виконані вимоги для 

оцінки “достатньо”, але студент виконує 

додаткові 

завдання в межах програми курсу. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

40  100 
6   6  6 6   9 6  6  6   6 6 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 
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