
РЕЦЕНЗІЯ – ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму 

«Географія, економіка, краєзнавчо-туристична робота»  

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

 

Освітньо-професійна програма «Географія, економіка, краєзнавчо-туристична 

робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 014.07 Середня 

освіта (Географія) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка розроблена колективом кафедри 

соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, 

рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

відповідає дійсним законодавчим актам та соціальному запиту, є актуальною та 

своєчасною. Адже у сучасних умовах розвитку українського суспільства, його 

євроінтеграційного вектору  зростають вимоги до професійних компетентностей 

освітян. Однією з головних цілей Міжнародного року глобального взаєморозуміння є 

подолання розриву між наукою, владою, громадянським суспільством і освітою, а 

серед завдань зазначено розробку мінімуму географічних знань для кожного 

громадянина в XXI столітті, що сприятиме поширенню передового досвіду 

викладання географії в середніх школах, університетах та інших установах.   

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, 

географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна має багаторічний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців-

географів, у тому числі – викладачів географії, які успішно працевлаштовані у 

закладах середньої, профільної, позашкільної освіти, управліннях освіти різного рівня 

тощо. Відкриття на кафедрі освітянської спеціальності є виправданим та сприятиме 

підвищенню саме цієї складової підготовки у доповнення традиційо високої фахової 

підготовки географів. Розроблена освітня програма «Географія, економіка, 

краєзнавчо-туристична робота» передбачає міждисциплінарну та багатопрофільну 

підготовку фахівців, має посилену практичну географічну, економічну, краєзнавчу 

підготовку, спрямована на формування фахівців, здатних забезпечувати зв'язок між 

географічною наукою і педагогічною практикою. У програмі дотримано всі вимоги 

щодо формування знань і вмінь, досягнення програмних результатів навчання, 

необхідних для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького 

й інноваційного характеру у галузі сучасної географічної освіти. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Географія, економіка, краєзнавчо-

туристична робота» має належним чином обґрунтовану та чітко сформульовану 

загальну логіка, розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» та 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у вищих 

навчальних закладах, включає всі необхідні складові, що передбачають набуття 

студентами компетентностей відповідно до сьомого рівня Національної рамки 

кваліфікацій, відповідає сучасним вимогам та рекомендується для підготовки 

здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 014.07 Середня освіта 

(Географія).  
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