ВСТУП
1. Мета дисципліни – формування у студентів комплексного уявлення про проблематику та
предметну сутність суспільної географії з поглибленим вивченням найбільш впливових течій
зарубіжної суспільної географії; формування уявлень щодо міждисциплінарного характеру
суспільно-географічних досліджень, а також формування уявлень про взаємообумовленість
різних сфер соціально-економічного розвитку території. Розуміння цієї взаємообумовленості
дозволить студентам краще розуміти і враховувати особливості природного, соціального,
економічного та політичного середовища у професійній діяльності у сфері організації
туристичної діяльності.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
1). Успішне опанування курсів «Основи суспільної географії», «Соціальна географія»,
«Економічна географія», що викладаються на освітньо-кваліфікаційному рівні
«бакалавр».
2). Уміння працювати з зарубіжними оригінальними науковими текстами, з
відповідним знанням іноземної (англійської) мови
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Суспільна географія (Human Geography)» присвячується сучасним
актуальним напрямам суспільно-географічних досліджень в Україні та за кордоном.
Особливий наголос робиться на поглибленому вивченні оригінальних текстів, у т.ч.
іноземною (англійською) мовою. У рамках даного курсу пропонується поєднання теоретикометодологічної проблематики і прикладних напрямів суспільної географії, зокрема у таких
сферах як раціональне природокористування, планування міського простору, планування
економічного і соціального розвитку території, ГІС-моделювання для прийняття управлінських рішень. У результаті опанування даної дисципліни студенти повинні досягти більш
глибокого розуміння впливу локального і регіонального суспільно-географічного середовища
на розвиток туристичної галузі.
4. Завдання (навчальні цілі) – формування у студентів необхідної бази знань з основ та
сучасних напрямів суспільно-географічних досліджень, формування навичок комплексного
критичного аналізу соціальних теорій, формування навичок просторового способу мислення
та засвоєння принципів соціальної відповідальності у процесі прийняття управлінських
рішень; ознайомлення з принципами прикладних суспільно-географічних досліджень і
роботи з ГІС-моделями.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Ко
д

Результат навчання

1.1. Володіти проблематикою сучасних
суспільно-географічних досліджень в
Україні та за кордоном
1.2. Знати основні напрями прикладного
застосування суспільно-географічних
знань

Методи
оцінювання
Форми (та/або
та пороговий
методи і технології)
критерій
викладання і
оцінювання
навчання
(за
необхідності)
Лекція / семінар
Модульна
контрольна
робота,
робота на
Лекція / семінар
семінарах,
іспит

Відсоток у
підсумков
ій оцінці з
дисциплін
и

8%

8%

1.3. Знати закономірності демографічної Лекція / семінар
та міграційної динаміки у епоху
глобалізації
1.4. Знати особливості етнорелігійної Лекція / семінар
карти світу

8%
8%

1.5. Знати
особливості
сучасного Лекція / семінар
міжнародного поділу праці

8%

1.6. Знати особливості структурування Лекція / семінар
політичної карти світу

8%

2.1. Уміти застосовувати принципи кри- Лекція / семінар
тичного аналізу до ключових теорій
соціально-економічного розвитку території
2.2. Уміти працювати з оригінальними Лекція / семінар
іншомовними джерелами
2.3. Уміти
застосовувати
техніку Лекція / семінар
поглибленого читання оригінальних
наукових текстів
3.1. Здатність комунікувати власні інтерЛекція / семінар
претації
оригінальних
текстів
широкій аудиторії
4.1. Формування відповідального відно- Лекція / семінар
шення до прийняття управлінських
рішень з урахуванням комплексу основних та побічних наслідків соціального та економічного характеру

Модульна
контрольна
робота,
робота на
семінарах,
іспит

42%

Робота на
семінарах

5%

Робота на
семінарах,
іспит

5%

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації)
Результати навчання дисципліни (код)
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2
Програмні результати навчання (назва)

7. Схема формування оцінки:
Оцінка результатів вивчення дисципліни «Суспільна географія» відбувається на основі
семестрового контролю та письмового іспиту.
Семестровий контроль передбачає написання двох контрольних робіт для перевірки
знань лекційного матеріалу, а також оцінку роботи студентів на семінарах.
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на
належному рівні така:
- результати навчання – 1.1 – 1.6 (знання) – до 8% за кожен;
- результати навчання – 2.1 – 2.3 (вміння) - до 42%;
- результати навчання – 3.1
(комунікація) - до 5%;
- результати навчання – 4.1
(відповідальність) – до 5%.
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання:
1. Модульна контрольна робота 1.
2. Модульна контрольна робота 2.
3. Оцінки за виступи та участь у колективних дискусіях на семінарах.
За підсумками написання двох контрольних робіт для перевірки знань лекційного
матеріалу студенти можуть набрати до 50% від максимальної кількості балів, що можна
заробити впродовж семестру (по 25% за кожну контрольну роботу, тобто по 15 балів за 100бальною шкалою).
За результатами роботи на семінарах (виступи та участь у колективному обговоренні)
студенти можуть заробити до 50% балів передбачених для семестрового контролю (тобто 30
балів за 100-бальною шкалою). Оцінюється зміст виступів, вміння працювати із зарубіжними
джерелами, глибина аналізу, комунікативні здібності та розуміння відповідальності у ході
прийняття управлінських рішень.
Для успішного завершення семестрової роботи і допуску до іспиту студенти повинні
отримати щонайменше 60% від максимально можливої кількості балів впродовж семестру,
тобто 36 балів за 100-бальною шкалою.
- підсумкове оцінювання відбувається у формі письмового іспиту наприкінці семестру.
Екзаменаційні питання охоплюють тематику лекційних занять та проблематику семінарських
занять. Максимально можлива кількість балів під час іспиту становить 40.
7.2. Організація оцінювання:
1) Модульна контрольна робота 1 – проводиться на 8 тижні лекційних занять
2) Модульна контрольна робота 2 – проводиться на 14 лекційному тижні занять.
3) Оцінка роботи на семінарах – проводиться щотижня, на черговому занятті. Кожен
студент повинен принаймні тричі зробити доповідь за тематикою заняття. Також
оцінюються активність, влучність запитань та комунікативність у ході обговорення.
7.3. Шкала відповідності оцінок
За підсумками семестрової роботи та іспиту студент може отримати максимум 100 балів (60
впродовж семестру та 40 на екзамені) Умовою успішного завершення курсу є порогове
значення у 60 балів:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
Кількість годин
№
Назва теми
Практичні Самостійн
п/п
лекції
а робота
Частина 1. Теоретичні напрями суспільної географії
Тема 1. Місце суспільної географії серед
1
2
10
суспільствознавчих наук
Тема 2. Уявлення про суспільно-географічний
2
2
10
простір
3
Тема 3. Основні напрями соціальної географії
2
4
14
4
Тема 4. Основні напрями економічної географії
2
4
14
5
Тема 5. Основні напрями політичної географії
2
4
14
6
Тема 6. Постмодерністська суспільна географія
2
2
14
Контрольна робота 1
Частина 2. Прикладні напрями суспільної географії
Тема 7. Географічні засади раціонального
7
2
2
14
природокористування
8
Тема 8. Географічні засади містопланування
2
2
16
Тема 9. Застосування ГІС-технологій у сфері
9
2
2
16
управління
Тема 10. Комплексний суспільно-географічний
10
аналіз як основа для планування
2
2
16
розвитку території
Контрольна робота 2
Іспит
ВСЬОГО
20
22
138
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення
Загальний обсяг 180 год., в тому числі:
Аудиторних – 42год.
Лекцій – 20 год.
Семінари - 22 год.
Самостійна робота – 138 год
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