




ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» складена відповідно до освітньо- 

професійних програм підготовки бакалаврів за спеціальностями 106 Географія,  освітньо- 

професійними програмами «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», 

«Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів», «Картографія, 

геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», «Геоурбаністика, 

регіоналістика та країнознавство», та 014.07.Середня освіта (Географія) за  освітньо-

професійними програмами «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», 

«Географія, природознавство та спортивно-туристська робота». 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів уявлення 

про географію як науку, навчальну дисципліну і спеціальність, предметне поле її спеціальних 

та галузевих теорій, структуризацію сучасної географії, історію становлення і розвитку 

географії як науки, місце географії у сучасному світі та роль географа у прикладних 

дослідженнях. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  

- забезпечити засвоєння знань про об’єкт, предмет, сучасну структуру та  

розвитку географії як науки; роль географічної освіти у сучасному світі, компетентності 

сучасного географа; 

- дати основні поняття, сучасні концепти, задачі та виклики, застосування 

практичних знань за освітніми програмами спеціальностей;  

- ознайомлення з навчальними планами даного напряму підготовки з метою 

 цілісного уявлення про формування знань, раціональне планування своєї власної підготовки, 

побудови планів самоосвіти та наукової діяльності; визначити зв’язки всіх дисциплін, та їх 

значення для формування професійної майстерності та компетентності; 

- навчити самостійно планувати й здійснювати самостійну й індивідуальну 

роботу з географічних дисциплін; користуватися методичним апаратом підручників і 

навчальних посібників з географії. 

1.3. Кількість кредитів – 4.  

1.4. Кількість годин – 120. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

24 год. год. 

Практичні, семінарські 

8 год.   год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

88 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

  



 

1.6. Заплановані результати навчання:  

У результаті вивчення дисципліни студенти отримають знання про вимоги державного 

стандарту підготовки бакалаврів зі спеціальностей; об’єкт і предмет вивчення сучасної 

географії, структуру системи географічних наук, місце географії в системі наук; історію 

розвитку географії як науки, та історію розвитку географічної думки; методи географічних 

досліджень; внесок видатних географів у розвиток науки; основні поняття, сучасні концепти, 

задачі та виклики, застосування практичних знань за освітніми програмами «Економічна, 

соціальна географія та регіональний розвиток», «Фізична географія, моніторинг і кадастр 

природних ресурсів», «Картографія, геоінформатика і кадастр»,  «Географія рекреації та 

туризму», «Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство», (спеціальності 106 Географія) 

та освітньо-професійними програмами «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична 

робота», «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота» (спеціальності 

014.07.Середня освіта (Географія)). 

 

 2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Географічна освіта 

Лекція 1. Історія розвитку географічної освіти. Історія географічної освіти. Географія 

стародавнього світу. Географічні дослідження та освіта Середньовіччя. Географія ХХ ст.. 

Сучасні географічні школи.  Роль географічної освіти у сучасному світі. Компетентності 

сучасного географа. 

Лекція 2. Освітня система в Україні. Нормативно-правова база освіти. Особливості 

української географічної освіти. Особливості навчального  процесу в Україні та світі. Досвід 

США та країн Європи. Бакалаврські та магістерські програми за спеціальністю Географія та 

Середня освіта (Географія). Закон України про освіту. Стандарт вищої освіти. Методичні 

рекомендації МІОН України щодо викладання географії. Інші законодавчі документи, що 

регламентують освітню діяльність.  

Лекція 3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та компетентнісний підхід до її 

формування. Освітньо-професійна програма та навчальний план. Засоби діагностики якості 

підготовки фахівців та державна атестація. Форми організації навчального процесу в 

університеті. Структура навчального плану та його складові. Контрольні заходи та методи їх 

проведення. Тестування та його види і особливості. Організація навчання студента та 

структура навчального кредиту. Тестування та його види і особливості. Організація навчання 

студента та структура навчального кредиту. 

Лекція 4.  Система освіти та її складові Аналіз навчальних програм для учнів 1-11 

класів «Географія» за академічним і профільним рівнем стандарту.  

 

Тема 2. Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів 

Лекція 6. Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів: основні поняття, 

сучасні концепти, задачі та виклики, застосування практичних знань. Методологічні основи 

фізичної географії, моніторингу і кадастру природних ресурсів. Компетентності фахівця за 

освітньою програмою. Місце сучасного географа у вирішенні проблем раціонального 

природокористування та  охорони природи, моніторингу довкілля, кадастру природних 

ресурсів; володіння сучасними геоінформаційними  технологіями. Організація науково-

дослідної роботи. Нормативно-правове забезпечення природоохоронної діяльності. 

Прикладне значення фізико-географічних досліджень. 

 



Тема 3. Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток 

Лекція 5. Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток: основні 

поняття, сучасні концепти, задачі та виклики, застосування практичних знань. 

Методологічні основи економічної та соціальної географії. Інструментарій науки. Основні 

поняття та категорії. Сучасні концепції та ключові теорії в галузі соціальної, економічної 

географії, регіоналістики. Компетентності фахівця за освітньою програмою. Місце сучасного 

економ географа у вирішенні проблем регіонального розвитку. Соціальний запит та сучасні 

виклики. Прикладне значення суспільно-географічних досліджень.  

 

Поточна контрольна робота 

 

Тема 4. Географія рекреації та туризму 

Лекція 7-8. Географія рекреації та туризму: основні поняття, сучасні концепти, 

задачі та виклики, застосування практичних знань. Методологічні основи географії 

рекреації та туризму. Інструментарій науки. Основні поняття та категорії. Сучасні концепції 

та ключові теорії географії рекреації та туризму. Компетентності фахівця за освітньою 

програмою. Місце сучасного фахівця у галузі географії рекреації та туризму у вирішенні 

проблем сьогодення. Соціальний запит та сучасні виклики. 

 

Тема 5. Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство 

Лекція 9. Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство: основні поняття, 

сучасні концепти, задачі та виклики, застосування практичних знань. Методологічні основи 

геоурбаністики, регіоналістики, країнознавства. Інструментарій науки. Основні поняття та 

категорії. Сучасні концепції та ключові теорії в галузі геоурбаністики, регіоналістики, 

країнознавства. Компетентності фахівця за освітньою програмою. Місце сучасного фахівця у 

галузі геоурбаністики, регіоналістики, країнознавства у вирішенні проблем сьогодення. 

Соціальний запит та сучасні виклики.  

 

Тема 6. Картографія, геоінформатика і кадастр 

Лекція 10. Картографія, геоінформатика і кадастр: основні поняття, сучасні концепти, 

задачі та виклики, застосування практичних знань. Методологічні основи картографії, 

геоінформатики і кадастру. Сучасні концепції та ключові теорії в галузі картографії, 

геоінформатики і кадастру. Компетентності фахівця за освітньо-професійною програмою. 

Місце сучасного фахівця у галузі картографії, геоінформатики і кадастру у вирішенні 

проблем сьогодення. Організація науково-дослідної роботи. Соціальний запит та сучасні 

виклики. 

 

Залікова контрольна робота 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л с лаб інд ср л с лаб інд ср 

1             

Тема 1. Географічна 

освіта 
16 8 2   6       

Тема 2. Фізична 

географія, 

моніторинг і кадастр 

природних ресурсів  

20 2 1   17       

Тема 3. Економічна, 

соціальна географія 

та регіональний 

розвиток 

22 4 1   17       

Тема 4. Географія 

рекреації та туризму 
20 4 2   14       

Тема 5. 

Геоурбаністика, 

регіоналістика та 

країнознавство 

20 2 1   17       

Тема 6. 

Картографія, 

геоінформатика і 

кадастр 

22 4 1   17       

Усього годин 120 24 8   88       

 

 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні компетентності в сучасній географічній освіті 2 

2 Освітні системи країн світу та місце в них економічної, соціальної 

географії,  геоурбаністики, регіоналістики та країнознавства 

2 

3 Освітні системи країн світу та місце в них географії рекреації та 

туризму 

2 

4 Освітні системи країн світу та місце в них фізичної географії, 

моніторингу і кадастру природних ресурсів, картографії, 

геоінформатики і кадастру 

2 

Усього 8 



5. Завдання для самостійної роботи 

 

 

6. Індивідуальне завдання 

Немає 

 

7. Методи контролю 

 Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); 

 Письмовий контроль; 

 

 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

 

Контрольна 

робота,  

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом  

Підсумк

ова 

(заліков

а) 

робота 

Сума 

С 1 

10 
С 2 

10 

С 3 

10 

С 3 

10 
20 60 40 100 

 

С 1, С 2, … – семінарське заняття 

 

Семінарське  заняття – 10 балів: 

- доповіді за темами – 5 балів; 

- відповіді на запитання – 3 бали. 

- участь у дискусії – 2 бали. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомитися з особливостями географічних знань у Стародавній 

Греції, Стародавньому Римі, у середньовіччі (в Європі й 

арабському світі). 

6 

2 Ознайомитися з нормативними документами забезпечення якості 

освіти в Україні 

12 

3 Провести аналіз практикумів для середньої освіти з географії 10 

4 
Ознайомитися з  методологічними основами економічної, 

соціальної географії та регіонального розвитку 
12 

5 Ознайомитися з  методологічними основами фізичної географії, 

моніторингу і кадастру природних ресурсів 

12 

6 
Ознайомитися з  методологічними основами географії рекреації і 

туризму 
12 

7 Ознайомитися з  методологічними основами геоурбаністики, 

регіоналістики  та країнознавства 

12 

8 Ознайомитися з  методологічними основами картографії, 

геоінформатики і кадастру 

12 

Усього 88 



 

Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 20 балів:  

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 4 *5 бали. 

Підсумкова (екзаменаційна) робота – 40 балів: 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 4 *10 балів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
Оцінка 

90-100 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

9. Рекомендована література: 

 

Основна 

 

1. Вступ до географії: Навчальний посібник / Л.М. Булава. – Полтава: ПДПУ імені 

В.Г.Короленка, 2010. – 32 с. 

2. Вступ до фаху: географія і суспільство. Навч. посіб. / І.В. Гукалова, Д.С. Мальчикова. 

Стереотип. вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 268 с. 

3. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. 

– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с 

4. Кравець  О.М. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів 1 курсу всіх 

форм навчання напряму підготовки 6.020107 «Туризм») [Текст] / О. М. Кравець; Харк. нац. 

акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 98 c. 

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. I: Общая характеристика мира. – 

М.: Дрофа, 2008. – 495 с 

6. Мезенцев К. В. Проблеми та перспективи української суспільної географії ХХІ століття 

http://www.academia.edu/2548348 

7. Нємець Л. М.  Сучасна соціальна географія: аналіз стану, проблеми  та перспективи / Л. 

М. Нємець // Часопис соціально-економічної географії випуск 13(2). – 2012. – с. 14-20.  

8. Нємець Л. М. Місце суспільної географії у підготовці фахівців спеціальності «Науки про 

Землю» / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, Н. В. Гусєва, Л. В. Ключко // Від географії до 

географічного країнознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя 

започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 11-13 

жовтня 2016 р.). – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2016. – С. 111-113.  

9. Нємець Л. М. Суспільна географія: сучасні виклики, реалії, перспективи / Л. М. Нємець // 
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