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Dalyko anotacija 

Dalykas susideda iš trijų dalių: 1) Geografijos mokslo samprata, 2) Bendroji geografijos metodologija 

ir 3) Taikomoji geografija. 

1 dalis. Geografijos mokslo samprata. Geografinių idėjų raida: Geografijos mokslo periodai, jų 

išskyrimo kriterijai. Geografijos idėjų vystymosi prielaidos ir mokslinio požiūrio raida istoriniais 

laikotarpiais. Gamtinis geografinis determinizmas. Geopolitinis determinizmas. Geografijos mokslo 

raidos tendencijos. Perspektyviausios geografinės idėjos ir teorijos. Geografijos mokslo mokyklos: 

vokiškoji, rusiškoji, amerikietiškoji, britų, prancūziškoji, švediškoji ir kitų pasaulio šalių geografijos 

mokyklos. Lietuviškoji geografijos mokykla. Geografijos mokslo objektas ir vieta pažinimo sistemoje. 

geografijos objekto sampratos raida ir dabartinė įvairovė. Gamtinių ir socialinių sferų sąveika. 

Geografijos išoriniai ryšiai. Geografijos ribos ir pagrindinių aksiomų sistema. Geografijos mokslo 

organizacijos lygmenys. Geografinio pažinimo diferenciacija, sintezė, integracija. Geografijos mokslų 

sistemos struktūra ir vidiniai ryšiai.  

2 dalis. Bendroji geografijos metodologija. Analizės metodai geografijoje: stebėjimai, distanciniai 

tyrimai, statistiniai metodai, kartografinės medžiagos analizė, geografinis eksperimentas. Lyginamasis 

geografijos metodas, analogų metodas, rajonavimas, etalonai. Istorinis metodas ir diachroninis 

požiūris. Genezė geografijoje. Loginiai geografinių tyrinėjimų pagrindai: dedukcinis ir nededukcinis 

tyrinėjimų kelias, dėsniai ir dėsningumai geografijoje, dedukcinis teorijos formavimas. Geografinis 

aprašymas (aiškinimas) ir jo rūšys. Modeliavimas geografijoje: kartografinis modeliavimas, fizinis 

modeliavimas, matematinis modeliavimas, loginis modeliavimas. Rajonavimas geografijoje: loginiai 

rajonavimo pagrindai, rajonavimo požymiai, tipologinis rajonavimas, individualus rajonavimas. 

Geografinės informacinės sistemos (GIS): rastriniai ir vektoriniai duomenys, duomenų bazės, GIS 

taikymo sritys ir reikšmė. Sisteminis požiūris geografijoje: pagrindinės teritorinių sistemų savybės, 

teritorinio komplekso ir geosistemos sampratos, jų skirtumai, gamtiniai teritoriniai kompleksai ir 

sistemos, visuomeniniai teritoriniai kompleksai ir sistemos, kraštovaizdžio teritoriniai kompleksai ir 

ekosistemos. Institucinė teorinės geografijos struktūra: fundamentaliuosius geografinius tyrimus 

atliekančios įstaigos ir centrai, jų veikla ir funkcijos, geografines studijas organizuojančios 

institucijos.  

3 dalis. Taikomoji geografija. Taikomosios geografijos samprata: geografinių žinių poreikio 

formavimasis visuomenės raidoje, kraštotvarkos poreikiai geografinei informacijai,  edukologinis 

geografijos žinių poreikis. Taikomosios geografijos organizacinė sistema: dalykiniai (horizontalūs, 

sektoriniai) taikomosios geografinės informacijos rinkimo ir apdorojimo lygmenys, masteliniai 

(vertikalūs, teritoriniai) taikomosios geografinės informacijos rinkimo ir apdorojimo organizavimo 

lygmenys. Taikomieji geografiniai tyrimai: geografiniai tyrimai taikomųjų teritorijos tyrimų 

sistemoje, gamtinių ir socialinių-ekonominių išteklių inventorizavimas, teritorijų strateginį bei fizinį 

planavimą ir gamtonaudą pagrindžiantys taikomieji geografiniai tyrimai. Geografinis tvaraus vystymo 

pagrindimas: tvaraus (tausojančio ir subalansuoto) vystymo samprata, socialinių, ekonominių, 

ekologinių ir geopolitinių interesų suderinimas, aplinkos antropogenizavimo ir kultūrinio 

kraštovaizdžio formavimo reguliavimas, gamtonaudos optimizavimas, visuomenės teritorinio 

organizavimo optimizavimas, globalinės ekogeografinės programos. Geografinio monitoringo 

(stebėsenos) vieta taikomojoje geografijoje: bendroji monitoringo samprata ir tipai, monitoringo 

organizavimas ir valdymas, valstybinio aplinkos monitoringo struktūra, visuomeninių reiškinių 



monitoringo struktūra. Geografinė ekspertizė: ekspertizių metodologiniai principai ir tipai, 

geografinių ekspertizių organizavimas, poveikio aplinkai vertinimo sistema Lietuvoje. Edukologinė 

geografijos reikšmė: geografija mokykloje, asmenybės erdvinės orientacijos formavimas, tautinės 

savimonės bei identiteto formavimas, indėlis į pasaulio estetinio suvokimo formavimą. Institucinė 

taikomosios geografijos struktūra: geografinės tarnybos, įstaigos, organizacijos, mokslo ir studijų 

centrai, atliekantys taikomuosius geografinius tyrimus, jų veikla ir funkcijos. 
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