ВСТУП
1. Мета дисципліни – вивчення теоретичних та методологічних положень
регіональних суспільно-географічних досліджень на макро-, мезо- та
мікрорівні, формування навичок ідентифікації та визначення напрямів
вирішення комплексних соціально-економічних проблем регіонального
розвитку на різних рівнях.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знання теоретичних основ суспільної географії та регіоналістики.
2. Вміння аналізувати причин та наслідки економічних, соціальних та
екологічних проблем у регіонах різного масштабу.
3. Володіння методами просторового аналізу (порівняльно-географічним,
порівняльно-статистичним, картографічним, індексним, рангів, кореляційного
аналізу, кластерного аналізу, групування, типізації, SWOT аналізу).
3. Анотація навчальної дисципліни: Дана навчальна дисципліна
присвячена вивченню теоретичних та методологічних положень регіональних
суспільно-географічних досліджень на макро-, мезо- та мікрорівні, що
здійснюються на теоретико-методологічних засадах сучасних теорій та
концепцій суспільної географії з використанням кількісних та якісних методів
суспільно-географічних досліджень. Вона висвітлює питання теоретичних та
методичних засад регіональних суспільно-географічних досліджень. Вивчення
даної дисципліни дає можливість оволодіти сучасними методами регіональних
суспільно-географічних досліджень; здобути вміння проводити комплексні
регіональні суспільно-географічні дослідження в просторово-часових
координатах, виконувати експертну оцінку регіональних соціальних та
економічних процесів, оцінювати сучасні трансформації в розвитку регіонів.
4. Завдання вивчення дисципліни полягає у тому, щоб здобувачі оволоділи
знаннями сучасних теорій та методичних основ регіональних суспільногеографічних досліджень макро-, мезо- та мікрорівнів; концептуальних основ
аналізу соціальних та економічних процесів в регіональних суспільногеографічних дослідженнях; навичками ідентифікації комплексних соціальноекономічних проблем регіонального розвитку та визначення напрямів їх
вирішення на різних ієрархічних рівнях; навичками оцінки сучасних
трансформацій в розвитку регіонів з використанням методів регіональних
суспільно-географічних досліджень.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)

Код

1.1 сучасні

Результат навчання

теорії

та

концепції

Форми (та/або
методи і
технології)
викладання і
навчання

Методи
оцінювання та
пороговий
критерій
оцінювання

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

лекція

виконання

до 40%

регіональних суспільно-географічних
досліджень
1.2 чинники регіонального розвитку,
індикатори регіонального розвитку
1.3 кількісні і якісні методи регіональних
суспільно-географічних досліджень
1.4 концептуальні основи економічних
процесів в регіональних суспільногеографічних дослідженнях
1.5 концептуальні основи соціальних
процесів в регіональних суспільногеографічних дослідженнях
2.1 проводити аналіз наукових джерел з
регіоналістики
та
формулювати
робочі
гіпотези
досліджуваної
проблеми
2.2 збирати, опрацьовувати, критично
аналізувати
та
здійснювати
інтерпретацію
даних
щодо
індикаторів
різних
процесів
в
регіональних суспільно-географічних
дослідженнях
2.3 виділяти регіони за особливостями
поєднання
різних
соціальноекономічних проблем, оцінювати
гостроту їх прояву та передбачати
наслідки
2.4 використовувати сучасні кількісні і
якісні методи регіональних суспільногеографічних досліджень
2.5 виконувати
експертну
оцінку
соціально-економічних
процесів в
регіонах,
оцінювати
сучасні
трансформації в розвитку регіонів
3.1 спілкуватися в діалоговому режимі з
науковою спільнотою

лекція,
аналітична
робота
лекція,
практичне
заняття
лекція,
аналітична
робота
лекція,
аналітична
робота
аналітична
робота
практичне
заняття,
аналітична
робота

творчих
аналітичнодослідницьких
робіт,
презентація,
іспит

виконання
творчих
аналітичнодослідницьких
робіт,
презентація,
іспит

до 40%

дискурс,
презентація
результатів
досліджень
дискурс,
презентація
результатів
досліджень
виконання
творчих
аналітично-

до 10%

аналітична
робота

практичне
заняття,
аналітична
робота
практичне
заняття,
аналітична
робота
доповідь,
дискусія

3.2 володіти навичками роботи в команді
та міжособистісної взаємодії

дискусія

3.3 використовувати
сучасні
інформаційні
та
комунікативні
технології при спілкуванні, обміні

практичне
заняття

інформацією, аналізі, інтерпретації
джерел
4.1 приймати обґрунтовані рішення та
діяти соціально відповідально
4.2 дотримуватись норм наукової етики і
академічної доброчесності
4.3 нести відповідальність за прийняття
експертних рішень

5. Співвідношення результатів
результатами навчання

практичне
заняття,
аналітична
робота,
дискусія

навчання

дослідницьких
робіт,
презентація
виконання
творчих
аналітичнодослідницьких
робіт,
презентація,
дискурс,
екзамен

дисципліни

із

до 10%

програмними

Результати навчання
дисципліни (код)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3
Програмні
результати
навчання (назва)
ПРН 2 Формулювати з нових
дослідницьких позицій робочі
гіпотези досліджуваної проблеми
та загальну методологічну базу
+
+
+
+
+
+
+
+
+
власного наукового дослідження,
усвідомлювати його актуальність,
мету і значення для розвитку
інших галузей науки
ПРН
3
Ініціювати,
організовувати та проводити
комплексні дослідження в галузі
науково-дослідницької
та
+
+
+
+
інноваційної
діяльності,
які
приводять до отримання нових
знань
ПРН
4
Обґрунтовувати
необхідність
і
обсяги
експериментальних досліджень;
працювати
на
сучасному
обладнанні,
обробляти
результати
експериментів;
+
+
+
+
+
аналізувати, систематизувати та
узагальнювати
результати
проведених
експериментів
і
досліджень; робити висновки на
основі одержаних досліджень
ПРН
6
Вміти
професійно
презентувати результати своїх
досліджень
на
міжнародних
наукових
конференціях,
семінарах,
практичне
+
+
+
використання іноземної мови (в
першу чергу - англійської) у
науковій, інноваційній діяльності
та педагогічній діяльності
ПРН
7
Діяти
соціально
відповідально та громадянсько
+
+
+
свідомо і на основі етичних
міркувань (мотивів)

7. Схема формування оцінки:
Контроль знань передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема
оцінювання теоретичної підготовки (50%), що містить визначення сучасних
методологічних проблем теми (50%), здійсненність та узгодженість пропозицій (25%),
ступінь оригінальності (25%), та оцінювання практичної підготовки (50%), що
містить здатність оцінити проблему (30%), ідентифікацію шляхів та методику
розв'язання проблеми, яка виникла чи може виникнути (35%), окреслення шляхів
вирішення специфічних (неординарних) проблем (35%).
Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на
належному рівні така:
результати навчання – 1(знання) – до 40%;
результати навчання – 2 (вміння) – до 40%;
результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%;
результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10%
7.1. Форми оцінювання здобувачів:
У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій
та практичних занять. Упродовж навчання проводиться одна письмова контрольна
робота із відкритими питаннями.
Семестрову кількість балів формують бали, отримані здобувачем у процесі
засвоєння матеріалу з двох змістових частин та виконання індивідуальних творчих
аналітично-розрахункових робіт. Для визначення рівня досягнення результатів
навчання, передбачених пунктами 2 та 4 здобувачі презентують результати свого
дослідження та демонструють набуті навички.
Оцінювання за формами контролю:
Min – 30 балів
„5” х 2 = 10

Виконання практичних робіт

Max- 60 балів
„10” х 2 = 20

Виконання індивідуальних творчих
„20” х 1 = 20
аналітично-дослідницьких робіт та
їх презентація (оцінюється:
змістовна частина; мультимедійна
складова; захист роботи)
„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати здобувач
2 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань
Семестрова
кількість балів

Мінімум
Максимум

30
60

ТКР

20
40

Практичні
роботи

10
20

„40” х 1 = 40

Екзамен

30
40

Підсумкова
оцінка

60
100

Завершується дисципліна екзаменом у письмовій формі. Максимальна кількість
балів на екзамені - 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових
– 30 балів.

Здобувачі, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичнорозрахунковий мінімум, до складання екзамену не допускаються. Рекомендований
мінімум для допуску до екзамену – 30 балів.
7.2. Організація оцінювання:
Оцінювання усіх видів робіт, включаючи самостійну роботу та виконання
індивідуальних дослідницько-аналітичних завдань, які формуються окремо для
кожного здобувача, здійснюється впродовж семестру.
Дослідницько-аналітична робота здається за два тижні до завершення навчального
семестру, а її презентація та захист здійснюється на передостанньому тижні
навчального семестру.
Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

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

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва теми

лекції практичні самостійна
робота
заняття

Частина 1. Теорія та методологія регіональних суспільно-географічних
досліджень
Тема 1. Сучасні концепції регіональних суспільно2
15
географічних досліджень
Тема 2. Чинники регіонального розвитку. Індикатори
регіонального розвитку. Проблеми регіонального
2
4
розвитку
Тема 3. Методологія регіональних суспільно2
4
15
географічних досліджень
Частина 2. Регіональні суспільно-географічні дослідження
в світі та в Україні
Тема 4. Економічні процеси в регіональних
4
20
суспільно-географічних дослідженнях
Тема 5. Соціальні процеси в регіональних суспільно4
20
географічних дослідженнях
Тема 6. Регіональні суспільно-географічні
4
20
дослідження різних ієрархічних рівнів
Тематична контрольна робота 1
2
Всього
18
4
96
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі:
лекції – 18 год.
практичні заняття – 4 год.
консультації – 2 год.
самостійна робота – 96 год.
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