
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: СГП 1.01 

2. Назва: Філософія геопростору  

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: магістерський 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: п’ятий рік навчання 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: І 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Максим 

Святославович, кандидат філософських наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

•  застосовувати результати геопросторового філософського аналізу до соціального життя; 

•  використати дослідження геофілософських питань для узагальнюючих висновків і оцінок. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

методу case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій), виконання тестових завдань. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: філософія, культурологія, 

релігієзнавство; Економічна та соціальна географія України;  

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
Географія та економіка міжнародного туризму; 

12. Зміст курсу 1. Філософія простору. 2. Географічний простір та ментальність. Особливості 

географічного детермінізму 3. Полігранний світ цивілізацій. Східна транскрипція моделі філософії 

геопростору 4. Західна цивілізація в ракурсі соціополітичних трансформацій. 5. Цивілізаційні 

виклики сучасності 6. Геополітика та світопорядок: витоки, реалії і проблеми, тенденції і 

перспективи. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Гумилев Л. Н. Сочинения.Этногенез и биосфера Земли / Лев Гумилев /сост.Н.В.Гумилев. - 

М. : ДИ-ДИК, 1994. – 638с. 

2. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. / Э. Гуссерль; пер. Н. А. 

Колпаковой, Т. Н. Панченко // Культурология.  ХХ век: Антология. – М.: Юрист, 1995. - 335 с. 
3. Павленко Ю. В.Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства : 

Навч.посібник для вузів / Ю. В. Павленко . – 2-е вид . – Київ : Либідь, 2000 . – 358 с. / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу http://history.vn.ua/book/civilhistory/ 

4. Сміт Е.  Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт / Перекладано за виданням : 

NationalIdentity, Anthony D Smith, PenguinBooks, 1991 / Л. : Основи, 1994. – 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 18 год. семінарських занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи:інтерактивні лекції, опрацювання першоджерел, практичні заняття, індивідуальні 

завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): тестування в середині І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль: залік в кінці І семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 

16. Мова викладання: українська 
 
Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор, Наконечна О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: СГП 1.01 

2. Title: Philosophy of Geospatial 

3. Type: Required 

4. Level of higher education: master's degree 

5. Year of study, when discipline is offered: fifth year of study 

6. Semester when studying the discipline: І 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Melnichuk Maxim 

Sviatislavovich,, candidate of philosophical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• apply the results of geospatial philosophical analysis to social life; 

• use the study of geophysical questions for general conclusions and evaluations. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, case-study method 

(analysis of concrete, practical situations), performance of test tasks. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: philosophy, cultural studies, religious 

studies; Economic and social geography of Ukraine; 

• Disciplines studied in conjunction with the discipline (as necessary): Geography and economics of 

international tourism; 

12. Course contents 1. Philosophy of space. 2. Geographic space and mentality. Features of geographic 

determinism 3. Polygraph world of civilizations. Eastern transcription of the model of the geopathic 

philosophy 4. Western civilization in the perspective of sociopolitical transformations. 5. Civilization 

challenges of the present 6. Geopolitics and world order: origins, realities and problems, trends and 

perspectives. 

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 

 1. Gumilev L. N. Compositions. Ethnogenesis and the Earth's biosphere / Lev Gumilev / SostN 

N.V.Gumilev. - M.: DI-DIC, 1994. - 638c. 

 2. Husserl E. The crisis of European humanity and philosophy. / E. Husserl; per. N. A. Kolpakova, T. N. 

Panchenko // Culturology. XX Century: Anthology. - M .: Lawyer, 1995. - 335 p. 

 3. Pavlenko Yu.V. The history of world civilization: Socio-cultural development of mankind: Textbook 

for high schools / Yu.V. Pavlenko. - 2nd kind. - Kyiv: Lybid, 2000. - 358 s. / [Electronic resource]. - 

access mode http://history.vn.ua/book/civilhistory/ 

 4. Smith E. D. National Identity / Anthony D. Smith / Translated by: NationalIdentity, Anthony D Smith, 

PenguinBooks, 1991 / L .: Fundamentals, 1994. - 224 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 years lectures, 18 hours. seminars, 80 hours. independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, primary sources processing, practical classes, individual tasks, individual 

and group research tasks, the use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final Test (40 points): Testing in the middle of the 1st semester. 

Current control (60 points): poll. 

Final control: score at the end of the first semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department is   Doctor of Philosophy, Professor, Nakonechnaya O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


