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ВСТУП / INTRODUCTION 

 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми територіальної організації соціуму, 

соціальних контекстів, процесів та відносин, із застосуванням сучасних теорій 

та методів дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів із 

використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умов недостатності 

інформації. 

1. The purpose of discipline - to form students' ability to solve complex specialized 

problems and practical issues of territorial organization of society, social contexts, 

processes and relations, using modern theories and methods of research of natural and 

social objects and processes using a set of interdisciplinary data and in case of 

insufficient information.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування дисциплін «Суспільна географія», «Економічна 

географія», «Історична географія». 

2. Знання теоретичних основ суспільної географії. 

3. Володіння елементарними навичками аналізу просторового розвитку.  

2. Preliminary requirements for mastering or choosing a discipline: 

1. Successful mastering of disciplines “Social Geography”, “Economic 

Geography”, “Historical Geography”.  

2. Knowledge of the theoretical foundations of social geography. 

3. Possession of basic skills of spatial development analysis. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Соціальна географія» є однією із складових 

підготовки бакалаврів за освітньою програмою «Урбаністика та міське 

планування». Пропонується розкриття особливостей структури та розвитку 

соціальної географії, концепцій соціального розвитку території. Розкривається 

об’єктно-предметне поле, понятійно-термінологічний апарат соціальної 

географії, зв’язки соціальної географії, етапи розвитку соціальної географії, 

чинники соціально-просторової диференціації суспільства, методологічні засади 

пізнання проблем дослідження соціальної географії.  

3. Discipline abstract: 
Educational discipline “Social Geography” is one of the components of training 

bachelors in the educational program "Urban Studies and Planning". It is proposed to 

reveal the features of the structure and development of the social geography, concepts 

of social development of the territory. Revealed the object-subject field, the 

conceptual and terminological apparatus of social geography, connections of social 

geography, stages of development of social geography, factors of social and spatial 

differentiation of society, мethodological principles of knowledge of social geography 

research issues.  



4. Завдання навчальної дисципліни: 

–знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

(ЗК2); здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні (ЗК11); здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК12); здатність 

застосовувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і 

складу природи і суспільства (СК2); Знання і використання специфічних для 

географічних наук теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до 

спеціалізації (СК7). 

 

4. Tasks: 

– knowledge and understanding of the subject area and understanding of professional 

activity (ЗК2); ability to realize their rights and responsibilities as a member of 

society, to realize the values of civil (free democratic) society and the need for its 

sustainable development, the rule of law, human and civil rights and freedoms in 

Ukraine (ЗК11); ability to preserve and multiply moral, cultural, scientific values and 

achievements of society based on understanding the history and patterns of 

development of the subject area, its place in the general system of knowledge about 

nature and society and in the development of society, techniques and technologies, 

active recreation and leading a healthy lifestyle (ЗК12); ability to apply knowledge 

and understanding of the basic characteristics, processes, history and composition of 

nature and society (СК2); knowledge and use of geographical sciences-specific 

theories, paradigms, concepts and principles according to specialization (СК7). 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

та 
пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 концепції соціального розвитку 

території 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота  
 

 

 

 

Відповіді на 

семінарах, 

тести,  

іспит 

4% 

1.2 методологію соціально-

географічного дослідження території 

Лекція 

 
4% 

1.3 методику соціально-географічного 

дослідження розвитку регіону з 

міською агломерацією 

Лекція, семінарське 

заняття, сомостійна 

робота 

4% 

1.4 методи соціально-географічних 

досліджень 

Лекція, 

семінарське заняття, 
4% 



самостійна робота 

1.5 концепцію соціальної організації 

території 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

4% 

1.6 соціально-географічний вимір 

розселення населення 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

4% 

1.7 урбанізацію як соціально-

географічний процес 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

4% 

1.8 соціально-географічні основи сфери 

обслуговування населення 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

4% 

1.9 spatial dimension of social justice Лекція 4% 

1.10 зайнятість населення як 

соціогеографічну проблему 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
4% 

1.11 людський розвиток у географічному 

форматі 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

4% 

1.12 проблеми бідності населення Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
4% 

2.1 характеризувати етнічну та мовну 

різноманітність людства 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді на 

семінарах, 

тести,  

іспит 

до 12% 
2.2 давати оцінку конфесіональній 

географії світу 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
2.3 визначати регіональні особливості  

соціальної географії 

Семінарське заняття, 

самостійна робота 
2.4 характеризувати соціальний 

розвиток міст 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 

до 30% 
2.5 описувати урбанізацію як соціально-

географічний процес 

Лекція 

2.6 визначати соціальний розвиток 

сільської місцевості 

Лекція, 

семінарське заняття, 

самостійна робота 
3 комунікація: вироблення у 

студентів практичних навиків 

підготовки використання та 

застосування соціально-

географічного аналізу та з 

методологічних підходів до пізнання 

розвитку та управління розвитком 

території, планування та 

прогнозування його розвитку із 

залученням прийомів отримання, 

зберігання й опрацювання 

первинних даних 

Семінарські 

 заняття 

Відповіді на 

семінарах,  

іспит 

до 10% 

 

 



5.Course learning results: 
Learning result (1. knowledge; 2. skills; 3. 

communication; 4. autonomy and 
responsibililty) 

Teaching forms 
Methods of 

evaluation 

Share of 

final grade 
Code Learning result 

1.1 concepts of social development of the 

territory 

Lecture/seminar/individ

ual work 

Test,  

practice of 

seminars, exam. 

4% 

1.2 methodology of socio-geographical 

study of the territory 

Lecture 
4% 

1.3 methods of socio-geographical study of 

the development of the region with 

urban agglomeration 

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

1.4 methods of socio-geographical research Lecture/seminar/individ

ual work 
4% 

1.5 the concept of social organization of the 

territory 

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

1.6 socio-geographical dimension of 

population settlement 

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

1.7 urbanization as a socio-geographical 

process 

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

1.8 socio-geographical bases of the public 

service sphere  

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

1.9 spatial dimension of social justice Lecture 4% 

1.10 employment as a socio-geographical 

problem 

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

1.11 human development in a geographical 

format. 

Lecture 
4% 

1.12 the problem of poverty both in the 

world and in Ukraine 

Lecture/seminar/individ

ual work 4% 

2.1 to characterize the ethnic and linguistic 

diversity of mankind 

Lecture/seminar/individ

ual work 

Test,  

practice of 

seminars, exam. 

до 12% 
2.2 to assess the confessional geography of 

the world 

Lecture/seminar/individ

ual work 

2.3 identify regional features of social 

geography 

Lecture/seminar/individ

ual work 

2.4 to characterize the social development 

of cities 

Seminar 

до 30% 
2.5 describe urbanization as a socio-

geographical process 

Lecture 

2.6 determine the social development of 

villages 

Lecture/seminar/individ

ual work 

3 communication: development of 

students' practical skills of preparation, 

use and application of socio-

geographical analysis and 

methodological approaches to 

knowledge of development and 

management of territory development, 

planning and forecasting of its 

development with the involvement of 

methods of obtaining, storing and 

processing primary data 

Lecture/seminar 
/individual work 

Test,  

practice of 

seminars, exam. 

до 10% 

 



5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 
Результати навчання дисципліни (код)  

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 

1. Знати і розуміти основні види 

географічної діяльності, їх поділ (Р02) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.Пояснювати особливості організації 

географічного простору (Р03) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.Аналізувати географічний потенціал 

території (Р04) 
+ + + + + + + + +    + + + + + +  

4.Аналізувати склад і будову 

природних і соціосфер (у відповідності 

до спеціалізації) на різних просторово-

часових масштабах (Р09) 

   +         + + + + + + + 

 
6. Correlation between course learning results and program results 

                              Learning resulte 

 Program results            
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 

1. Know and understand the main types of 

geographical activities, their division 

(Р02) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2.Explain the features of geographical 

space organization (Р03) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.Analyze the geographical potential of 

the territory (Р04) 
+ + + + + + + + +    + + + + + +  

4.Analyze the composition and structure 

of natural and sociospheres (according to 

specialization) on different spatio-

temporal scales (Р09) 

   +         + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення поставлених цілей навчання 

визначається за результатами письмових контрольних робіт, виступів на семінарських 

заняттях, участі в дискусії та за результатами екзаменаційної роботи. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

 результати навчання – 1.1-1.12 (знання) – до 4% за кожен;  

 результати навчання – 2.1.-2.6 (вміння) – до 42%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%. 

7.2 Організація оцінювання:  

У курсі передбачено 3 змістових частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна екзаменом. 

Впродовж семестру проводяться тематичні контрольні роботи у вигляді тестів після 

завершення розгляду відповідних тем. Набуття студентами знань та навичок також 

оцінюється під час виступів на семінарах, участі у дискусії. Для студентів, що впродовж 

семестру не набрали мінімальної кількості балів (20 балів) проводиться заключна 

семестрова контрольна робота з максимальною кількістю балів – 40. До початку 



екзаменаційної сесії студенти мають відпрацювати всі семінарські заняття. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі екзамену. Максимальна кількість балів на 

екзамені – 40, мінімальна кількість балів, що додається до семестрових – 24 бали. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

7. Assessment scheme: 

7.1. The level of achievement of learning goals is determined by the results of written tests, 

analytical tasks, participation in seminars, discussions and by the results of examination work. 

The share of learning outcomes in the final assessment, provided it is mastered at the appropriate 

level is as follows: 

 learning outcomes – 1.1-1.12 (knowledge) – up to 4% per each;  

 learning outcomes – 2.1-2.6 (skills) – up to 42%;  

 learning outcomes – 3 (communication) – up to 10%. 

 

Final assessment involves writing an exam paper. The maximum number of points according to the 

results of the work test is 40 points. The knowledge received at lectures on theoretical bases of 

economic geography, factors of development and location of branches of economy at global, 

regional, local levels, and also the knowledge received during work at seminars are estimated. 

 

7.2 Organization of assessment: 

 

The course provides 3 informal parts. Classes are conducted in the form of lectures and seminars. 

The discipline ends with an exam. 

 

During the semester, thematic control works are conducted in the form of tests after consideration of 

relevant topics. Students' acquisition of knowledge and skills is also assessed during their speeches 

at seminars and participation in discussions, and student survey. For the students who did not score 

the minimum number of points (20 points) during the semester, the final semester test with a 

maximum number of points - 40. Before the exam session, students must complete all seminars. 

 

Final assessment takes place in the form of the exam  the end of the term. The maximum score at the 

exam 40 points. 

 

Correspondence scale: 

Excellent 90-100 

Good 75-89 

Satisfactory 60-74 

Fail 0-59 



88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ..  ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ п/п 
Назва лекції Кількість годин 

лекції 
семінарське 

заняття 

самостійна 
робота 

1 Науковий статус соціальної географії 2 2 4 

2 Становлення і розвиток соціальної географії 2 2 4 

3 Соціально-географічні дослідження: 

методологія, методи 
2 2 4 

4 Географія соціально-демографічного 

розвитку 
2 2 4 

5 
Соціально-географічний вимір розселення 

населення. Урбанізація як соціально-

географічний процес 

2 2 4 

6 
Соціально-географічні основи сфери 

обслуговування населення. Європейська 

концепція соціальної моделі 

2 2 4 

7 Зайнятість населення як соціогеграфічна 

проблема 
2 2 4 

8 Людський розвиток у географічному 

форматі. Географія якості життя населення 

2 2 4 

9 Проблема бідності і світі та в Україні 2 2 4 

10 Етнічна та мовна різноманітність людства 2 2 4 

11 Конфесіональна географія. Сутність і 

походження релігій 

2 2 4 

12 Географія культури 2 2 4 

13 Географія освіти, охорони здоров’я та 

споживання  
2 2 4 

14 Предметна сфера регіональної соціальної 

географії 
2 2 4 

15 Соціальний розвиток міст і сіл 2 2 4 

Всього  30 30 60 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 30год. 

Семінарські заняття – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 

 

 

 

 

 



88..  COURSE STRUCTURE 

№  
Lecture Hours 

lecture seminar 
independent 

work 

1 Scientific status of social geography 2 2 4 

2 Formation and development of social 

geography 
2 2 4 

3 Socio-geographical research: methodology, 

program, methods 
2 2 4 

4 Geography of socio-demographic development 2 2 4 

5 
Socio-geographical dimension of population 

settlement. Urbanization as a socio-

geographical process 

2 2 4 

6 Socio-geographical bases of public services 

and the European concept of the social model 
2 2 4 

7 Employment as a socio-geographical problem 2 2 4 

8 
Human development in a geographical format. 

Geography of the quality of life of the 

population 

2 
2 4 

9 The problem of poverty in the world and in 

Ukraine 

2 2 4 

10 Ethnic and linguistic diversity of mankind 2 2 4 

11 Confessional geography. The essence and 

origin of religions 

2 2 4 

12 Geography of culture 2 2 4 

13 Geography of education, health and 

consumption 
2 2 4 

14 Subject area of regional social geography 2 2 
4 

15 Social development of cities and villages 2 2 
4 

Total  30 30 60 

 

Total amount – 150 hours, including: 

Lectures – 30  

Seminares - 30  

Self-preparatory assignments - 60  
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