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Мета програми: 

забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, 

які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та 

обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, педаго-

гіки та методики освіти, здатності до виробничої і педагогічної діяльності в 

умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів. 

 

Обсяг програми 
240 кредитів ЄКТС  

 

Нормативний термін навчання: 

4 роки (на основі повної загальної середньої освіти) 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за про-

грамою, і вимоги до професійного відбору вступників 

Умови прийому розробляє Міністерство освіти і науки України. Згідно з 

ними Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна розробляє 

власні правила прийому, які затверджуються Міністерством освіти і науки Ук-

раїни. 

Навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за 

напрямом підготовки 6.040104 «Географія» можуть громадяни України, зару-

біжних країн, інші, які мають повну загальну середню освіту. Абітурієнти по-

винні мати державний документ (атестат) про повну середню освіту встановле-

ного зразка або про професійну підготовку, сертифікати зовнішнього незалеж-

ного оцінювання з географії, української мови і літератури, математики (або 

іншого предмету за вибором, що визначається Вченою радою факультету кож-

ного року). 

Вступники, що мають відповідні сертифікати, додаткових вступних випро-

бувань зі спеціальності не проходять. За визначених Міністерством умов при 

неможливості проходження абітурієнтами зовнішнього незалежного оцінюван-

ня, відбуваються вступні випробування (співбесіди) з сучасних проблем географії 

з метою визначення аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи у галу-

зі географії. Співбесіда відбувається державною мовою. 

Громадяни інших держав приймаються на навчання за напрямом підготов-

ки 6.040104 «Географія» на підставі міжнародних договорів на умовах, визна-

чених цими договорами, а також договорів, укладених навчальним закладом із 

зарубіжними навчальними закладами, організаціями, або індивідуальних дого-

ворів, контрактів. 

Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, 

національної приналежності, соціального майнового стану, роду та характеру 

занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання та інших 

обставин. 

Особливих протипоказань щодо навчання за напрямом підготовки 

6.040104 «Географія» з точки зору психологічних властивостей особи, вікових 

або інших обмежень не існує. Медичні протипоказання – у відповідності до ді-
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ючого переліку абсолютних медичних протипоказань до прийому абітурієнтів у 

ВНЗ, але з урахуванням необхідності, за умови вдалого вступу на навчання, 

проходження польових навчальних практик влітку. 

 

Результати навчання (компетентності), якими має володіти здобувач 

вищої освіти 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна готує випускни-

ків за напрямом підготовки 6.040104 «Географія» як соціальних особистостей, 

здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності за умови оволодіння сис-

темою програмних компетентностей. Серед них можна виділити такі основні гру-

пи: соціально-особистісні; загальнонаукові; інструментальні; загально-

професійні; спеціалізовано-професійні. Серед професійних основними є такі 

компетентності: системного географічного мислення, геоінформаційна, картог-

рафічна, природничо-географічна, суспільно-географічна, територіально-

аналітична, рекреаційно-туристично-географічна, моделювання та прогнозу-

вання територіального розвитку природи та суспільства тощо. 

 

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик)  

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямом підго-

товки 6.040104 «Географія» передбачає такі цикли нормативних дисциплін і 

практик: 

 цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,  

 цикл фундаментальної підготовки; 

 цикл професійної і практичної підготовки. 

Перелік нормативних модулів програми підготовки бакалавра за напрямом 

підготовки 6.040104 «Географія» подано в таблиці 1. 

 

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студе-

нта 

Вибіркова частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

за напрямом підготовки 6.040104 «Географія» складається з таких циклів дис-

циплін за вибором студента: 

 цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,  

 цикл фундаментальної підготовки; 

 цикл професійної і практичної підготовки, що разом із аналогічними ци-

клами нормативної підготовки забезпечують освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавра з географії. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна має право 

змінювати назви навчальних дисциплін і практик за вибором студента згідно з 

рішенням відповідної кафедри, вченої ради факультету. 

Перелік вибіркових модулів програми підготовки бакалавра за напрямом 

підготовки 6.040104 «Географія» представлено в таблиці 2. 
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Таблиця 1 

Перелік нормативних модулів (навчальних дисциплін і практик) 
 

Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія та  

культура України 

3 - знання вітчизняної історії; 

- розуміння причино-наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства й уміння їх використовувати в профе-

сійній і соціальній діяльності; 

- здатність до системного мислення; 

- здатність за результатами аналізу історичних дже-

рел та історіографічної літератури узагальнювати 

наукову інформацію історичного, політичного, еко-

номічного, гуманітарного характеру. 

 

Знання: основні закони та етапи розвитку людського 

суспільства від найдавніших часів до початку ХХ ст; 

витоки української нації та її місце в загальнолюдсь-

ких процесах; суспільно-економічні, політичні та ку-

льтурні процеси історичного розвитку українського 

народу; зародження та розвиток української держав-

ності; діяльність історичних осіб. 

Уміння і навички: порівнювати, аналізувати, узагаль-

нювати і критично оцінювати історичні факти та дія-

льність осіб; співставляти історичні події, процеси з 

періодами (епохами). 

Іноземна мова за 

фахом  

3 - - знання іноземної мови; 

- - здатність до письмової й усної комунікації; 

- знання лексичного матеріалу в обсязі, необхідно-

му для володіння термінологічним апаратом відпо-

відної галузі знань 

Знання: лексичний матеріал за фахом; норми право-

пису, що складають активну лексику з географії; гра-

матичні правила оформлення речень. 

Уміння і навички: самостійно складати, вільно розу-

міти мовлення академічного та професійного характе-

ру, використовуючи відповідну термінологію; вико-

ристовувати лексичний матеріал з географії у моноло-

гічному та діалогічному мовленні; читати тексти; пе-

рекладати окремі речення; письмово викладати інфо-

рмацію. 

Філософія 3 - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно інших людей і відносно природи; 

- здатність учитися; здатність до критики та самок-

ритики; 

- розвиток загальної культури й соціалізації особис-

Знання: історичні етапи розвитку філософії; основні 

філософські поняття та категорії; предметна сфера рі-

зних філософських та природничих дисциплін. 

Уміння і навички:  аналізувати історико-

філософський процес; співставляти філософські кон-
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

тості, схильності до етичних цінностей. цепції, поняття, категорії; аналізувати  філософські 

першоджерела. 

Іноземна мова 6 - знання іноземної мови; 

- здатність до письмової й усної комунікації. 

 

Знання: лексичний матеріал; норми правопису, гра-

матичні правила оформлення речень; 

Уміння і навички: використовувати лексичний мате-

ріал у монологічному та діалогічному мовленні; чита-

ти тексти; перекладати окремі речення з української 

мови на іноземну з використанням вивченого матеріа-

лу; письмово викладати думки.  

Правознавство 1 - усвідомлювати значення загальнолюдських і мора-

льно-правових цінностей; 

- здатність до оцінки поведінки з позицій її правомі-

рності / протиправності. 

 

Знання: базова правова термінологія, основні поло-

ження нормативно-правових актів. 

Уміння і навички: вільно орієнтуватись у вітчизня-

ному законодавстві, практично застосовувати його 

норми; враховувати  права,  свободи  та обов’язки лю-

дини і громадянина, закріплені Конституцією Украї-

ни. 

1.2. Цикл фундаментальної підготовки 

Хімія  з основами 

геохімії 

3 -  геохімічна; 

- здатність до аналізу впливу хімічних факторів 

 

Знання: основні геохімічні процеси й  функції, роль 

різних груп хімічних елементів у житті організмів,  

біогеохімічні цикли різних рівнів. 

Уміння і навички: вміти застосовувати методи інди-

кації довкілля для районування та пошуку корисних 

копалин; вміти аналізувати ситуацію ендемічних регі-

онів та розробляти заходи щодо оптимального приро-

докористування в межах таких територій;  

Загальне  

землезнавство 

4 - географічне мислення; 

- первинне опанування основних наукових положень 

загальної фізичної географії та вчення про географі-

чну оболонку як глобальне середовище Людства. 

Знання: склад, будова, динаміка, організація, історія 

вивчення географічної оболонки та методологія фізи-

чної географії. 

Уміння і навички: користуватися джерелами інфор-

мації про земні процеси та фундаментальними знан-

нями для пояснення фізико-географічних процесів та 
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

явищ, зокрема у геоекологічних проблемах; географі-

чного мислення. 

Ґрунтознавство і 

біогеографія  

8 - базові знання фундаментальних наук в обсязі, не-

обхідному для освоєння загально-професійних дис-

циплін; 

- здатність організувати професійну роботу відпо-

відно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони 

праці; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання в галузі наук про Землю (геології, ме-

теорології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії) 

для дослідження географічних об’єктів, явищ і про-

цесів; 

- здатність застосовувати професійно профільовані 

знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі 

розв’язання професійних задач. 

Знання: методи дослідження, ознаки морфологічного 

аналізу, чинники і процеси ґрунтоутворення, процес 

та фактори утворення гумусу, склад і властивості ґру-

нтів, ґрунтовий покрив Землі; загальні відомості щодо 

розповсюдження життя на біоценотичному та популя-

ційно-видовому рівні його організації; основні зако-

номірності формування, будови та хорології флор, 

фаун, біомів континентів, островів, Світового океану, 

прісноводних водойм. 

Уміння і навички: пояснювати роль чинників і процес 

ґрунтоутворення, визначати і описувати морфологічні 

ознаки ґрунтів, читати карти ґрунтів; застосовувати 

методи біогеографічних досліджень на практиці; на-

носити на карту межі одиниць флористичного, фауні-

стичного та біогеографічного районування; користу-

ватися довідниками. 

Вища математика 

з основами  

матстатистики 

4 - базові знання фундаментальних розділів математи-

ки в обсязі, необхідному для володіння математич-

ним апаратом відповідної галузі знань; 

- здатність використовувати математичні методи в 

обраній професії. 

Знання: основні поняття вищої математики. 

Уміння і навички: вибирати математичні методи та 

моделі, методичні прийоми математичного аналізу 

для географічних досліджень. 

Метеорологія та 

кліматологія 

4 - здатність до системного мислення, самомотиву-

вання, самонавчання, самовдосконалення; наполег-

ливості у досягненні мети, географічної та картог-

рафічної грамотності; 

- розуміння причино-наслідкових зв’язків у клімати-

чній системі й уміння їх пояснювати, наводячи при-

клади; 

- інструментальні; 

Знання: сучасні теоретичні питання метеорології і 

кліматології; газовий склад атмосфери, її будова, ос-

новні фізичні властивості; основні процеси розвитку 

атмосферних явищ; фактори кліматоутворення, кла-

сифікації кліматичних умов; причини зміни клімату, 

сучасні їх тенденції. 

Уміння і навички: організовувати та проводити лока-

льні метеорологічні спостереження; здійснювати пер-
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

- сучасні уявлення про методику кліматологічного 

моделювання; провідні глобальні проблеми людства 

та проблеми стійкого розвитку суспільства, викори-

стовувати найбільш доцільні методи дослідження; 

- здатність використовувати професійні знання з 

ландшафтознавства, геоморфології, ґрунтознавства, 

геології, гідрології у процесі комплексного вивчення 

територій, вміти давати комплексну кліматологічну 

(агрокліматологічну) характеристику окремого регі-

ону (місцевості);  

- обробка й первинний аналіз даних, їх пояснення. 

винне їх опрацювання та аналіз результатів спостере-

ження; розраховувати різні характеристики за даними 

метеорологічних спостережень; володіти методами 

кліматологічної обробки метеорологічної інформації; 

будувати та обробляти синоптичні карти погоди; ана-

лізувати мікрокліматичні умови окремих територій та 

ділянок; користуватися спеціалізованою науковою лі-

тературою, метеорологічними таблицями, кліматич-

ними довідниками для науково обґрунтованого ком-

плексного аналізу поточних погодних умов та кліма-

тичних ресурсів певної території. 

Загальна  

гідрологія 

4 - опанування основної термінології з курсу загальної 

гідрології, понятійного аппарату; 

- професійні, що дозволяють розуміти основні пра-

вила, закономірності; властивості гідросфери; осно-

вні методи визначення і терміни, пов’язані з дослі-

дженням, використанням та регулюванням водних 

ресурсів світу та України; первинні знання із загаль-

ної гідрології для раціонального й комплексного ви-

користання водних ресурсів у господарстві, вирі-

шення проблем охорони природи; а також вміти ви-

значати основні параметри водного об’єкту, викори-

стовуючи картографічний матеріал, дані моніторин-

гових спостережень; аналізуючи гідрологічну та гід-

роекологічну ситуацію в межах водозбірного басей-

ну, вміти визначати ступінь забезпеченості регіону 

водними ресурсами та характер їх зміни під впливом 

господарської діяльності; 

- обробка й первинний аналіз даних, їх пояснення; 

Знання: об’єкти дослідження загальної гідрології та 

методи їх вивчення, основні аномальні якості води, 

рівняння водного балансу річкового водозбору, озера, 

водосховища, теплового балансу, схеми кругообігу 

води на земній кулі, основні фактори формування по-

верхневих вод, поняття і морфометричні характерис-

тики водних об’єктів, їх елементи, водний режим, йо-

го фази, термічний режим річок, походження озер, ха-

рактеристики різних типів боліт, серединно-океанічні 

хребти та процеси, що там відбуваються, солоність 

морської води, тепловий баланс океану, водний ба-

ланс океану і окремих морів, ресурси світового оке-

ану.  

Уміння і навички: аналізувати механізм водообміну 

між водними об’єктами, розрахувати водний баланс 

об’єктів, визначати морфометричні характеристики 

водних об’єктів, будувати поперечний профіль річки, 

здійснювати розрахунки складових річкового стоку.  

Топографія з  

основами геодезії 

4 - здатність роботи з топографічною картою на міс-

цевості і в камеральних умовах; 

Знання: види і способи топографічних зйомок; стадії 

топографо-геодезичних робіт, сутність; види і типи 
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

- здатність використовувати знання топографічної 

карти, графічних і графоаналітичних прийомів ро-

боти з нею для вирішення навчальних і наукових 

задач при геологічних і географічних вишукуваннях 

та інших народногосподарських задач; 

- розробляти план і організовувати процес прове-

дення топографічних зйомок різної складності; 

- використовувати набуті знання і вміння в процесі 

викладання географії і проведенні позакласної і по-

зашкільної роботи. 

 

лінійних і кутових вимірювань; сутність, зміст, будова 

приладів та порядок робіт при проведенні теодолітної, 

тахеометричної, бусольної, окомірної, мензульної 

зйомок та геометричного, тригонометричного і баро-

метричного видів нівелювання; сутність і особливість 

аерофототопографічної зйомки.  

Уміння і навички: визначати кути орієнтування; 

площі ділянок; кількісні показники рельєфу, форму та 

крутість схилів, позначки висот точок та взаємні пере-

вищення між ними, викреслювати окремі умовні зна-

ки та фрагменти карт; виявляти математичні, допомі-

жні та додаткові елементи топографічних карт і пла-

нів; аналізувати рельєф, наносити на карту характерні 

лінії рельєфу, будувати профілі; орієнтувати карту чи 

план на місцевості; наносити на карту об’єкти місце-

вості; будувати плани, профілі за даними польових 

матеріалів, дешифрувати аерознімки. 

Фізика  3 - базові знання фізики в обсязі, необхідному для за-

своєння загальнопрофесійних дисциплін; 

- розуміння основи фізичного тезаурусу для опису й 

пояснення основних фізичних властивостей та явищ 

навколишнього світу. 

Знання: поняття, величини, закони, закономірності, 

моделі, формули, рівняння з теоретичного курсу фізи-

ки; прояви їх використання в суспільній діяльності. 

Уміння і навички: уміти застосовувати проведення 

дослідів, вимірювань, опрацьовувати дані (обчислен-

ня, побудова графіків), розв’язувати фізичні задачі. 

Геологія загальна 

та історична 

4 - здатність використовувати професійно профільо-

вані знання в галузі наук про Землю (геології, ме-

теорології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії) 

для дослідження географічних об’єктів, явищ і про-

цесів; 

- здатність застосовувати професійно профільовані 

знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі 

розв’язання професійних задач; 

Знання: основні методи геологічних досліджень; бу-

дова і речовинний склад Землі загалом та земної кори 

зокрема; відносна геохронологія та її методи; класи-

фікація мінералів та методика їхнього польового ви-

значення; класифікація і склад порід різних генетич-

них типів; закономірності перебігу, вплив на морфо-

логію фізичної поверхні екзогенних процесів та гене-

тичні типи відкладів, утворені ними. 
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

- базові знання про геологічну будову;  

- здатність користуватися геологічними картами для 

укладання комплексної характеристики території; 

- застосовувати методи наукового пізнання і мати 

навички проведення дослідів, вимірювань, опрацьо-

вувати дані. 

 

Уміння і навички: використовувати методи відносної 

геохронології; описувати та визначати поширені у зе-

мній корі мінерали; розпізнавати та описувати породи 

різних генетичних типів; характеризувати найважли-

віші типи тектонічних структур; аналізувати прояви 

та розвиток екзогенних континентальних процесів; 

аналізувати геологічну діяльність морів та океанів; 

користуватися геологічним компасом. 

Геоморфологія і 

палеогеографія 

4 - використовувати професійно профільовані знання 

в галузі наук про Землю (геології, метеорології, гід-

рології, ґрунтознавства, біогеографії) для дослі-

дження географічних об’єктів, явищ і процесів; 

- застосовувати професійно профільовані знання в 

галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі 

розв’язання професійних задач; 

- базуючись на загальній теорії систем та понятті 

«геосистеми» як об’єкта картографування, залучати 

у дослідження ландшафту системний підхід, здійс-

нювати прикладні геосистемні дослідження. 

Знання: спеціальну термінологію, чинники і законо-

мірності формування та розповсюдження різних форм 

рельєфу, історичні події у формуванні основних рис 

рельєфу Землі. 

Уміння і навички: розрізняти рельєфоутворюючі 

процеси і відповідні форми рельєфу, генетичні типи 

відкладів, грамотно ілюструвати відповіді; розуміти і 

вільно володіти методикою складання геолого-

геоморфологічних профілів; складати геоморфологіч-

ну характеристику територій; відновлювати історію 

розвитку рельєфу досліджуваної території. 

Основи екології 3 - формування системи знань і вмінь щодо актуальної 

загальнолюдської проблеми – екологічної долі сус-

пільства з огляду на можливості залучення до її 

розв’язання географічної науки. 

Знання: зміст, причини екологічних проблем і шляхи 

їх вирішення, напрямки відтворення навколишнього 

середовища, можливості економічного регулювання 

раціонального природокористування, основи світової 

та національної екополітики. 

Уміння і навички: на науковій основі та на основі 

вимог природоохоронного законодавства оцінювати 

суспільну ефективність природоохоронних заходів, 

оперувати основними екологічними поняттями, вра-

ховувати збиток, що завдається природі військовими, 

геополітичними, господарськими заходами.  
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

Картографія 3 - здатність враховувати специфіку професійної дія-

льності при створенні і використанні географічних, 

картографічних творів загального та спеціального 

змісту: навчальних, тематичних тощо; 

- здатність здійснювати складання, редагування, по-

стійну та малу коректуру і нові видання атласів і 

карт, користуватись сучасною методикою створення 

карт за допомогою геоінформаційних систем; 

Знання: засоби зображення об’єктів і явищ на геогра-

фічних картах; картографічні знаки, їх функції, кла-

сифікація; способи зображення тематичних явищ, ре-

льєфу; картографічна генералізація; методи створення 

карт; 

Уміння і навички: розпізнавати картографічні проек-

ції за виглядом картографічної сітки; обґрунтовувати 

головний масштаб; проектувати зміст і легенду карти; 

проводити  вибір зображальних засобів; складати про-

граму  карти; проводити  розробку макета карти; ви-

конувати візуальний аналіз і опис за картами; застосо-

вувати графічні і картометричні прийоми; виконувати 

аналіз серій карт і атласів. 

Дистанційне  

зондування Землі 

4 - здатність використовувати професійно профільо-

вані знання в галузі наук про Землю (геології, ме-

теорології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії) 

для дослідження географічних об’єктів, явищ і про-

цесів; 

- здатність проводити аналіз та давати оцінку існую-

чим видам дистанційного зондування Землі, працю-

вати зі спеціалізованими комп’ютерними програма-

ми, які дають можливість перегляду та оброблення 

супутникових космознімків, дешифрування матеріа-

лів космічного знімання та створення карт цих 

об’єктів;   

Знання: сучасні досягнення в галузі ДЗЗ, галузі засто-

сування результатів ДЗЗ, методи отримання необхід-

ної інформації на основі застосування результатів зо-

ндування.  

Уміння і навички: вміння роботи з програмою Google 

Планета Земля як одного з найдоступніших джерел 

отримання космічних знімків та їх використання, про-

водити пошук необхідних об’єктів, встановлювати 

відповідні мітки, проводити вимірювання довжин на 

площ за аерокосмічними знімками, працювати з спек-

тральними профілями, проводити різні види коригу-

вань зображення та виконувати інші види обробки. 

Основи  

океанології 

3 - опанування основної термінології з курсу основи 

океанології, понятійного апарату;  

- професійні, що дозволяє розуміти основні правила, 

закономірності, властивості океанів та умови фор-

мування Світового океану; закономірності форму-

вання хімічного складу води, солоності, температу-

Знання: історію дослідження світового океану, його 

поділ, рельєф дна, ґрунти дна океанів та мо-

рів,хімічний склад морської води та солоність, тепло-

вий, льодовий режими океанів і морів, основні фізичні 

властивості морської води, сталість вод світового оке-

ану, рівень океанів і морів, хвилі, припливи, циркуля-
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ри та льодового режиму оканів і морів, основні ме-

тоди визначення і терміни, пов’язані з досліджен-

ням, використанням та регулюванням водних ресур-

сів океанів і морів.  

- обробка й первинний аналіз даних, їх пояснення; 

цію вод у світовому океані, природні ресурси світово-

го океану та їх використання, Чорне і Азовське моря 

(гідрологічну, гідрохімічну характеристику, господар-

ське використання, екологічні проблеми).  

Уміння і навички: визначити природні ресурси світо-

вого океану, визначити водний баланс світового оке-

ану, знати заходи з охорони вод світового океану. 

Ландшафто-

знавство 

5 - базові знання про ландшафтознавство, про сутність 

природних і антропогенних ландшафтів та викорис-

тання їх у господарстві;  

- здатність укладати й аналізувати серію великома-

сштабних природно-компонентних карт як основи 

ландшафтної карти;  

- володіння основами ландшафтного картографу-

вання та аналізу ландшафтних карт;  

- базові знання про сфери вживання ландшафтних 

карт з метою районування території, проектування, 

прогнозування і т. ін.; 

Знання: регіональні й локальні чинники диференціа-

ції природи; класифікація ПТК: класи, підкласи, типи, 

підтипи, види ландшафтів; морфологічна структура 

ландшафтів; значення інформації про структуру 

ландшафту; особливості використання ландшафтних 

карт у господарстві.  

Уміння і навички: складати великомасштабні карти 

компонентів природи і ландшафтну карту; складати 

елементарний прогноз розвитку ландшафту на основі 

аналізу серії різночасових ландшафтних карт; склада-

ти за великомасштабними ландшафтними картами 

проект раціонального природокористування на даній 

території. 

Інформатика з 

основами  

геоінформатики 

5 - базові знання в галузі інформатики й сучасних ін-

формаційних технологій; навички застосування про-

грамних засобів і навички роботи в комп’ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних та викорис-

товувати Інтернет-ресурси; 

- здатність використовувати Iнтернет-ресурси для 

вирішення експериментальних і практичних завдань 

у галузі професійної діяльності; 

- професійно профільовані знання й уміння в галузі 

теоретичних основ інформатики й практичного ви-

користання комп’ютерних технологій; 

Знання:  особливості феномену інформації в сучас-

ному світі та можливості інформаційно-

комунікаційних технологій; методи пошуку, ство-

рення, збереження, відтворення, обробки й переда-

вання даних та інформації засобами обчислювальної 

та комунікаційної техніки; основні категорії програм-

них та апаратних засобів; базові принципи побудови 

архітектури і платформ обчислювальних систем. 

Уміння і навички:  працювати із засобами персональ-

ної обчислювальної техніки; використовувати сучасні 

комп'ютерні інформаційні засоби та технології для 
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 
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Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

- здатність володіти навичками професійної роботи з 

комп’ютером, використовувати географічні інфор-

маційні технології для вирішення експерименталь-

них і практичних завдань у галузі професійної дія-

льності. 

створення та опрацювання текстової, числової та гра-

фічної інформації; користуватися базовими ГІС-

платформами.  

Теорія і  

методологія  

географічної  

науки  

3 - знання наукових концепцій та парадигм сучасної 

географії: хорологічної, системної, систематичної, 

синергетичної та інших; 

- володіння основами дослідницької діяльності, за-

гальнонауковими та спеціальними методами дослі-

джень. 

Знання: теоретичні основи, рівні знання і методологія 

географічної науки; 

Уміння і навички:  застосовувати методологічний по-

тенціал географії у конкретних дослідженнях і вирі-

шенні конкретних проблем; використовувати сучасні 

методи і методологію географічного дослідження для 

розробки комплексних територіальних, господарських 

планів та проектів. 

Основи  

раціонального 

природокористу-

вання і охорони 

природи 

3 - використовувати професійно профільовані знання 

в галузі наук про Землю (геології, метеорології, гід-

рології, ґрунтознавства, біогеографії) для дослі-

дження географічних об’єктів, явищ і процесів; 

- застосовувати професійно профільовані знання в 

галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі 

розв’язання професійних задач; 

- базуючись на загальній теорії систем та понятті 

«геосистеми» як об’єкта картографування, залучати 

у дослідження ландшафту системний підхід, здійс-

нювати прикладні геосистемні дослідження. 

Знання: головні поняття про природу і довкілля, 

принципи і класифікації природних ресурсів, норму-

вання якості природного середовища, заходи з охоро-

ни природи і впливу господарчої діяльності на довкіл-

ля. 

Уміння і навички: давати характеристику природних 

умов і ресурсів, орієнтуватися у нормативах впливу 

господарчої діяльності на довкілля, визначати необ-

хідні природоохоронні і екологічні заходи, заходи  

зменшення негативного впливу на довкілля. 

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

Основи суспільної 

географії 

5 - базові уявлення про територіальну організацію су-

спільства, концепції територіальних структур; 

- сучасні уявлення про суспільно-географічні відно-

шення і зв’язки, про суспільно-географічні процеси, 

соціогеосистеми; 

- здатність давати комплексну економіко-

Знання: теорія, історія та методика суспільної геог-

рафії як фундаментальної науки, основні поняття, ка-

тегорії, закони і закономірності територіальної органі-

зації суспільства, просторової диференціації природ-

ного середовища, населення та його господарської ді-

яльності. 
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дисципліни  
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Кількість 

кредитів 
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Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

географічну характеристику країни чи окремого ре-

гіону.   

Уміння і навички:  аналізувати суспільно-географічні 

зв'язки, відношення та процеси; характеризувати сус-

пільно-географічне положення певної території; ана-

лізувати форми територіальної організації суспільст-

ва. 

Охорона праці та 

безпека  

життєдіяльності в 

галузі 

2 - розуміння необхідності та дотримання норм здоро-

вого способу життя;  

- розуміння необхідності та дотримання правил без-

пеки життєдіяльності, виконання вимог охорони 

праці та виробничої санітарії. 

Знання: фактори життя і праці людини, умови праці 

як соціально-економічна категорія; фактори ризику на 

виробництві; методи і засоби захисту людини від не-

гативного впливу навколишнього середовища; основ-

ні професійні захворювання, причини  та наслідки ви-

робничого травматизму, заходи державного контролю 

охорони праці. 

Уміння і навички: визначати і оцінювати фактори 

життєвої і трудової діяльності людини у різних умо-

вах; користуватися  нормативно-правовою  докумен-

тацією  з  питань охорони праці. 

Історична  

географія з  

основами  

етнографії 

3 - базові уявлення про географічні основи раціональ-

ного природокористування й охорони природи; 

- здатність за результатами аналізу історичних дже-

рел та історіографічної літератури, узагальнюючи 

наукову інформацію історичного, політичного, еко-

номічного, гуманітарного характеру, давати харак-

теристику становлення та розвитку світового госпо-

дарства; 

- знання й застосування на практиці принципів гу-

манізму, етики, біо-, еко- та геоетики, розуміння со-

ціальних і економічних наслідків професійної діяль-

ності. 

Знання: особливості взаємодії населення, природи і 

господарства на Землі на різних етапах історії людст-

ва. 

Уміння і навички: виявляти вплив природних умов на 

особливості розселення та господарської діяльності 

людей; аналізувати характер впливу природокористу-

вання на довкілля на різних етапах розвитку суспільс-

тва; аналізувати етнічні процеси у світі та в окремих 

регіонах і країнах. 

Основи  

менеджменту 

5 - здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ менеджменту, етики ділового 

спілкування, навички роботи в команді; 

Знання: технології, функції та методи менеджменту; 

особливості та основні підходи до прийняття управ-

лінських рішень; шляхи забезпечення ефективного 



 14 

Навчальні  

дисципліни  
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- здатність планувати, приймати та реалізовувати 

заходи у сфері управління розвитком регіону; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання й практичні навички для розроблення та 

впровадження механізмів територіального менедж-

менту. 

менеджменту. 

Уміння і навички:  виявляти головні риси організації 

як об’єкта управління, визначати елементи і компоне-

нти організації й аналізувати їх вплив на її діяльність;  

обґрунтовувати застосування методів менеджменту в 

процесі стимулювання поведінки працівників органі-

зації; обирати шляхи прийняття управлінських рішень 

та прогнозувати їх наслідки. 

Педагогіка 3 - розуміння та сприйняття етичних норм поведінки 

відносно інших людей і відносно природи (принци-

пи гуманізму, етики, біо-, еко- та геоетики);  

- здатність учитися; здатність до критики та самок-

ритики; 

- базові уявлення про основи педагогіки, що сприя-

ють розвитку загальної культури й соціалізації осо-

бистості, схильності до етичних цінностей; 

- розуміння соціальних і економічних наслідків 

професійної діяльності. 

Знання: особливості педагогічної діяльності, законо-

мірності та особливості розвитку особистості молодої 

людини; сутність, структура, особливості процесу на-

вчання як співпраці педагога та учнів; сучасні педаго-

гічні технології, методи, прийоми, засоби, форми ор-

ганізації навчання у вищій школі; норми, критерії та 

оцінки діяльності педагога та учнів. 

Уміння і навички: організовувати спілкування з уч-

нями; визначати дидактичні (навчальні, виховні, роз-

вивальні) цілі заняття; застосовувати різноманітні ме-

тоди, прийоми, засоби навчання; аналізувати різнома-

нітні педагогічні ситуації. 

Фізична географія 

материків і  

океанів 

10 - здатність до системного мислення; 

- географічна грамотність; 

- базові уявлення про фізичну та соціально-

економічну географію Світу та України; базові уяв-

лення про географічні основи раціонального приро-

докористування й охорони природи; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання в галузі наук про Землю (геології, ме-

теорології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії) 

для картографічного дослідження географічних 

об’єктів, явищ, процесів; 

Знання: особливості розвитку геосфери; особливості 

розподілу сонячної енергії; географічні пояси Землі, їх 

особливості; особливості поясної зональності; особ-

ливості висотної зональності; кліматичні пояси; ан-

тропогенний вплив на довкілля; географічне поло-

ження материків і океанів; регіональні особливості в 

межах материків; національні і етнічні відмінності ре-

гіонів; відмінності океанів.  

Уміння і навички: знаходити на картах  і наносити на 

контурну карту крайні точки, водні і орографічні 

об’єкти материків; встановлювати залежності між   
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- здатність використовувати професійні знання з 

ландшафтознавства, геоморфології, ґрунтознавства, 

геології, метеорології та кліматології у процесі ком-

плексного вивчення територій. 

географічними оболонками і  природними  компонен-

тами в межах материків і їх частин, океанів та їх скла-

дових, встановлювати спільні і відмінні риси між ма-

териками, океанами і їх складовими регіонами; вияв-

ляти  причинно-наслідкові зв’язки виникнення  ан-

тропогенних  і  природних явищ. 

Фізгеографія Ук-

раїни 

5 - опанування основної термінології з фізичної геог-

рафії України;  

- професійні, що дозволяє розуміти основні правила, 

формування системи фізико-географічних знань про 

територію нашої країни (природні умови і природні 

ресурси та їх комплексне і раціональне використан-

ня), як невід'ємної складової частини загальної сис-

теми знань про природу; екологічний реалізм, який 

ставить умовою істинності знань про дійсність пере-

вірку її (істинності) у безпосередньому спілкуванні з 

довкіллям;  

- обробка й первинний аналіз даних, їх пояснення. 

Знання: тектонічна будова, рельєф України, взає-

мозв’язок геологічної будови з рельєфом, водні, клі-

матичні, земельні ресурси України,рослинний покрив 

України, тваринний світ, несприятливі фізико-

географічні процеси і явища в Україні, ландшафти 

України, фізико-географічне районування України, 

геоекологічна ситуація в Україні, використання при-

родних умов і охорону природних ресурсів України. 

Уміння і навички: аналізувати географічні закономі-

рності поширення природних компонентів та виявля-

ти складні взаємозв’язки в них; формувати знання про 

природні комплекси; визначати екологічні наслідки 

антропогенного впливу на довкілля в межах України; 

розуміти складні взаємозв’язки в системі «природа-

населення-господарство». 

Економічна і  

соціальна   

географія України 

5 - базові уявлення про соціально-економічну геогра-

фію України; 

- здатність давати комплексну економіко-

географічну характеристику країни та її регіонів; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання й практичні навички для аналізу суспі-

льної і територіальної організації виробництва, оці-

нки функціонально-галузевої структури господарст-

ва регіонів України. 

Знання: економіко-географічне, геополітичне поло-

ження України; особливості природно-ресурсного по-

тенціалу України та проблеми його освоєння; законо-

мірності розміщення і територіальної організації про-

дуктивних сил України та її окремих регіонів. 

Уміння і навички: давати оцінку економіко-

географічного, геополітичного положення України; 

- визначати особливості демографічних проблем роз-

витку держави; аналізувати особливості регіональної 

диференціації та перебігу економічних і соціальних 
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дисципліни  
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Кількість 
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процесів в Україні; давати характеристику окремих 

територіально-виробничих комплексів, промислових і 

транспортних вузлів, сільськогосподарських зон, еко-

номічних районів, окремих регіонів країни. 

Основи соціальної 

географії 

4 - сучасні уявлення про суспільно-географічні відно-

шення і зв’язки, про суспільно-географічні процеси, 

соціогеосистеми; 

- здатність давати оцінку сучасним геодемографіч-

ним процесам, визначати особливості природного та 

механічного руху населення, характеризувати особ-

ливості заселення та системи розселення населення. 

Знання: теоретичні основи соціальної географії як на-

уки про територіальний аспект соціального розвитку в 

конкретних суспільно-історичних умовах на етапі пе-

реходу глобального соціуму до стійкого розвитку. 

Уміння і навички: аналізувати та досліджувати гло-

бальні соціальні проблеми суспільства; розробляти 

моделі розвитку та структурні схеми управління соці-

ально-географічним процесом; аналізувати соціально-

географічні особливості просторових процесів та 

форм організації життєдіяльності сучасного соціуму. 

Географічні 

інформаційні  

системи 

3 - професійно профільовані знання й уміння в галузі 

теоретичних основ інформатики й практичного ви-

користання комп’ютерних технологій; 

- здатність володіти навичками професійної роботи з 

комп’ютером, використовувати географічні інфор-

маційні технології для вирішення експерименталь-

них і практичних завдань у галузі професійної дія-

льності; 

- здатність застосовувати вміння роботи зі статисти-

чними базами даних, збору, узагальнення та обробки 

статистичної інформації та її графічної візуалізації. 

Знання: технології збору географічної інформації; за-

гальні принципи технологій одержання соціально-

економічних даних при аналізі і обробці географічної 

інформації; головні особливості геоінформаційних 

систем ArcView та MapInfo. 

Уміння і навички: застосовувати основні елементи 

графічного інтерфейсу користувача та функціональ-

ності класичних геоінформаційних платформ ArcView 

3.x та MapInfo Professional; працювати в головних мо-

дулях тематичного картографування ГІС-системи. 

Основи  

викладання  

географії 

5 - базові знання про основи викладання географії у 

навчальних закладах;  

- особливості різноманітних засобів, методів і форм 

навчання географії, у тому числі інноваційних;  

- здатність ефективно застосовувати на практиці ті 

чи інші методи навчання залежно від різних 

Знання: особливості побудови шкільної географії, її 

дидактичне й виховне значення; класифікації засобів, 

методів, технологій навчання географії, їх переваги й 

недоліки; основні форми організації навчальної робо-

ти з географії, інноваційні педагогічні технології; ви-

моги до навчальних досягнень учнів з географії у су-
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об’єктивних факторів;  

- здатність розробляти власну систему навчання гео-

графії та використовувати її під час педагогічних 

практик; 

- здатність адаптуватися у педагогічному колективі 

для вирішення спільних завдань навчання й вихо-

вання; 

часній школі.  

Уміння і навички: розробляти план-конспект уроку 

географії, календарно-тематичний план вивчення гео-

графії у школі; визначати, формулювати та реалізову-

вати основні дидактичні, виховні і розвиваючі цілі 

уроків географії у різних класах; проводити уроки та 

позакласну роботу з географії під час педагогічних 

практик; складати програму педагогічних спостере-

жень на уроці географії у школі; організовувати і про-

водити педагогічний експеримент, обробляти матеріа-

ли й аналізувати результати власних педагогічних до-

сліджень; проводити самоаналіз уроку географії з ме-

тою подальшого вдосконалення своєї педагогічної ді-

яльності. 

Географія  

світового  

господарства 

4 - базові уявлення про територіальну організацію су-

спільства, концепції територіальних структур; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання й практичні навички для аналізу суспі-

льної і територіальної організації виробництва, оці-

нки функціонально-галузевої структури господарст-

ва регіонів; 

- здатність за результатами аналізу історичних дже-

рел та історіографічної літератури давати характе-

ристику становлення та розвитку світового госпо-

дарства. 

Знання: особливості і закономірності розвитку та фу-

нкціонування галузевої і територіальної структури су-

часного світового господарства. 

Уміння і навички: проводити аналіз та оцінку факто-

рів, що визначають рівень розвитку галузей світового 

господарства; давати характеристику галузей світово-

го господарства; досліджувати територіальні відмін-

ності розвитку окремих галузей світового господарст-

ва. 

Регіональна  

економічна і  

соціальна  

географія 

10 - базові уявлення про соціально-економічну геогра-

фію світу; 

- здатність давати комплексну економіко-

географічну характеристику країни чи окремого ре-

гіону; 

- здатність використовувати професійно профільо-

Знання: цілісний просторово-часовий погляд на су-

часні соціально-економічні і політичні процеси в різ-

них регіонах і країнах світу.  

Уміння і навички: складати комплексну соціо-

економіко-географічну характеристику регіонів і кра-

їн світу; виявляти особливості територіальної органі-
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дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 
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вані знання й практичні навички для аналізу суспі-

льної і територіальної організації виробництва, оці-

нки функціонально-галузевої структури господарст-

ва регіонів. 

зації суспільства регіонів світу; складати порівняльні 

соціо-економіко-географічні характеристики країн 

світу. 

Основи  

географічного 

моделювання 

3 - базові знання про принципи моніторингу, оцінки 

стану соціально-економічного розвитку держави, 

виробничої, інформаційної та соціальної інфрастру-

ктури; 

- вміння використовувати теоретичні знання та 

практичні навички для моделювання та прогнозу-

вання різних аспектів територіальної організації 

життєдіяльності суспільства; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання й практичні навички для прогнозування 

розвитку суспільства та його складових на серед-

ньострокову й довгострокову перспективу на основі 

оцінки сучасного його стану, виявлення тенденцій 

та особливостей розвитку під впливом комплексу 

внутрішніх і зовнішніх чинників; 

- здатність використовувати знання, уміння й навич-

ки з метою складання планів та сценаріїв соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Знання: методологічні підходи та принципи географі-

чного моделювання; види, методи та способи геогра-

фічного моделювання; методики застосування тради-

ційних і новітніх методів моделювання в географії. 

Уміння і навички: групувати регіони за подібністю 

показників, що характеризують їх розвиток, з викори-

станням індексного методу, методу рангів, кластерно-

го аналізу; визначати фактори, що зумовлюють розви-

ток регіонів, з використанням факторного аналізу; 

знаходити тісноту та форму зв’язку між показниками 

розвитку регіонів з використанням кореляційно-

регресійного аналізу; здійснювати статистичний ана-

ліз динамічних рядів, екстраполювати виявлені тенде-

нції; будувати статистичні поверхні просторового ро-

зподілу показників розвитку регіонів. 

Практики 

Навчальна  

природничо-

наукова практика  

6 - оволодіння практичними навичками фізико-

географічних, картографічних, суспільно-

географічних досліджень в польових умовах; 

- здатність використовувати теоретичні знання й 

практичні навички для оволодіння основами теорії й 

методів загальнонаукових досліджень; 

- здатність застосовувати професійно профільовані 

знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі 

Знання: принципи і методи організації маршрутних і 

стаціонарних регіональних досліджень; системно-

структурний економіко-географічний аналіз статисти-

чної, технологічної, соціологічної, картографічної, ві-

зуальної інформації за різними типами соціально-

економічних об'єктів і територіально-виробничих 

комплексів;  

Уміння і навички: використовуючи знання природ-
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розв’язання професійних задач; 

- здатність використовувати професійно профільо-

вані знання в галузі наук про Землю (геології, ме-

теорології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії) 

для дослідження географічних об’єктів, явищ і про-

цесів. 

них законів та закономірностей, методик природничо-

наукових і фахових дисциплін та прикладних методів 

польових спостережень і вимірювань, вміти вибрати 

місце, спланувати та створити репрезентативну мере-

жу пунктів спостережень за параметрами навколиш-

нього середовища, проводити спостереження за окре-

мими елементами географічної оболонки. 

Навчальна  

професійно-

орієнтована  

практика 

6 - оволодіння практичними навичками фізико-

географічних і картографічних досліджень в польо-

вих умовах; 

- здатність до набуття елементарних навичок прове-

дення польових фізико- та економіко-географічних 

спостережень, використовуючи основні закони та 

закономірності природничо-наукових та фахових 

дисциплін, прикладні фахові методики,  

- здатність проводити дослідження географічних та 

геоекологічних об’єктів, процесів та явищ навколи-

шнього природного середовища, узагальнювати та 

аналізувати їх результати, оволодіти методами мо-

делювання. 

Знання формуються під час: вивчення у природі геог-

рафічної зональності та вертикальної поясності; озна-

йомлення з екологією і питаннями охорони природи, 

заповідниками та іншими природоохоронними тери-

торіями; ознайомлення з історією та культурою наро-

дів держави, з туристичними об’єктами, зонами рек-

реації та масового відпочинку; вивчення економіко-

соціального стану в різних регіонах, ознайомлення з 

найважливішими промисловими і сільськогосподар-

ськими об’єктами, закладами науки, культури та осві-

ти. 

Уміння і навички: вивчення природи та господарсь-

кої діяльності людини, спостереження за природою і 

господарством; виділяти загальні риси і особливості 

природи і господарства, елементарні навички прове-

дення польових географічних досліджень; навички 

визначення зональних відмінностей та вертикальної 

поясності у природі, їхнього впливу на діяльність лю-

дини; уміння спостерігати за діяльністю різних аген-

тів, зіставляти їх із масштабами діяльності людини; 

використання знань про територіальний розподіл пра-

ці, форми розселення міського та сільського населен-

ня, зональним використанням у господарстві різних 

природних умов і ресурсів; природних умов і ресурсів 



 20 

Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

та їх впливу на господарчій розвиток і, навпаки, впли-

ву рівня господарчого розвитку на навколишнє сере-

довище; природоохоронної роботи; знайомство із за-

повідним ділом, екологічним станом різних територій. 

Виробнича  

практика 

6 - оволодіння практичними навичками фізико-

географічних, картографічних, суспільно-

географічних досліджень у виробничих умовах; 

- здатність володіння сучасними методами, формами 

організації та засобами дослідницької діяльності у 

галузі географії; 

- використовуючи знання методик інструментальних 

та напівінструментальних географічних досліджень 

та знання будови, основних принципів дії та умов 

експлуатації географічного, геологічного, топогра-

фо-геодезичного та  гідрометеорологічного облад-

нання, вміти відбирати необхідне обладнання для 

виконання досліджень,  та проводити на ньому спо-

стереження за станом навколишнього середовища. 

Знання: сучасні методи, форми організації та засоби 

дослідницької діяльності у галузі географії, структура 

та організація роботи виробничих та наукових установ 

географічної галузі, методика проведення регіональ-

них прикладних географічних досліджень у польових 

і камеральних умовах; методика опрацювання літера-

турних та статистичних джерел географічної інфор-

мації. 

Уміння і навички: укладання картографічних творів у 

межах технологічного процесу на виробництві; осво-

єння сучасних технологій наукових географічних дос-

ліджень та профільного виробництва, зокрема гідро-

метеорологічних, геоекологічних, топографо-

геодезичних, туристичних, педагогічних, управлінсь-

ких та інших; відбирати необхідне обладнання для ви-

конання досліджень та проводити на ньому спостере-

ження за станом навколишнього середовища, викори-

стовуючи знання методик інструментальних та напі-

вінструментальних географічних досліджень та знан-

ня будови, основних принципів дії та умов експлуата-

ції географічного, геологічного, топографо-

геодезичного та гідрометеорологічного обладнання; 

аналізувати інформаційні джерела за темою навчаль-

но-дослідної роботи. 

Педагогічна  

практика 

6 - здатність самостійно і творчо застосовувати набуті 

в університеті знання і вміння під час викладання 

географічних дисциплін у загальноосвітніх навчаль-

Знання: особливості побудови шкільного курсу геог-

рафії; шляхи реалізації міжпредметних зв'язків при 

викладанні географії; сучасні концепції географічної 
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Навчальні  

дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

них закладах, проведення у цих закладах різноманіт-

ної навчально-методичної та виховної роботи; 

освіти та їх відображення у шкільних програмах і під-

ручниках; особливості засобів навчання географії; ди-

дактична сутність методів навчання і можливості їх 

використання у навчальному процесі;  педагогічні ідеї 

та сучасні педагогічні технології; нестандартні за 

формою і структурою уроки географії; сучасні вимоги 

до рівня навчальних досягнень учнів з географії; фор-

ми, методи і прийоми організації повторення і переві-

рки знань і вмінь учнів, нетрадиційні форми контролю 

знань і вмінь; основні форми організації навчальної 

роботи у школі; зміст і методика планування навчаль-

ної роботи у школах; зміст, роль і форми позанав-

чальної роботи вчителя географії. 

Уміння і навички: визначати зміст, мету і задачі 

навчального заняття у школі; обирати форму (тип), 

методичні прийоми, стиль викладання; підбирати нао-

чні посібники та технічні засоби навчання; складати 

розгорнутий план-конспект уроку; застосовувати різ-

номанітні методи навчання і форми перевірки знань; 

враховувати індивідуальні вікові особливості учнів 

та рівень підготовки класу; дотримуватися основних 

дидактичних принципів, викладати матеріал логічно, 

послідовно, доказово, образно, емоційно і т. ін.; орга-

нізовувати виховну роботу з учнями, проводити різ-

номанітні позакласні заходи. 
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Таблиця 2 

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента 

Блок А 

Навчальні дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1 предмет 2   

2 предмет 2   

3 предмет 3   

4 предмет 3   

2.2. Цикл фундаментальної підготовки 

Регіональні проблеми 

стійкого розвитку 

4 - базові знання про Концепцію сталого (стійкого) 

розвитку, провідні глобальні проблеми людства, 

регіональні проблеми стійкого розвитку; 

- базові знання про принципи моніторингу, оцінки 

стану соціально-економічного розвитку держави, 

виробничої, інформаційної та соціальної інфра-

структури; 

- уявлення про напрями державної регіональної 

політики. 

Знання: сучасний стан взаємодії суспільства та при-

роди і концепція стійкого розвитку як основа вирі-

шення глобальних проблем людства. 

Уміння і навички: аналізувати стійкий розвиток з 

точки зору соціальної географії;  обґрунтовувати ін-

дикатори стійкого розвитку; виконувати соціально-

географічний аналіз регіонів України, прогнозувати 

різні сценарії їх переходу до стійкого розвитку. 

Географія  

промислових  

комплексів 

3 - базові уявлення про територіальну організацію 

суспільства, концепції територіальних структур, 

особливості та етапи планування соціально-

економічного розвитку територій; 

- здатність використовувати професійно профі-

льовані знання й практичні навички для аналізу 

суспільної і територіальної організації виробниц-

тва, оцінки функціонально-галузевої структури 

господарства регіонів. 

Знання: особливості і закономірності формування та 

функціонування промислових комплексів як терито-

ріальних структур сучасного господарства. 

Уміння і навички: застосовувати методичні прийоми 

структурного аналізу промислових комплексів; за-

стосовувати методики промислового районування; 

виявляти особливості територіальної організації ви-

робництва у промислових комплексах України та 

країн світу. 

Рекреаційна географія 

з основами екскурсо-

4 - базові уявлення про географію рекреації та тури-

зму, географічні основи раціонального рекреацій-

Знання: зміст і особливості рекреаційної діяльності; 

сутність і склад рекреаційних ресурсів; механізм фо-
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Навчальні дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

знавства ного природокористування; 

- здатність на основі сучасних методів географіч-

них досліджень проводити аналіз та давати оцінку 

рекреаційних ресурсів територій; 

- здатність використовувати професійно профі-

льовані знання й практичні навички для прове-

дення комплексного географічного аналізу тури-

стсько-рекреаційної діяльності регіонів. 

рмування туристсько-рекреаційних систем,  їх основ-

ні властивості; основи рекреаційного районування, 

рекреаційні райони світу, України. 

Уміння і навички: давати оцінку рекреаційним ресу-

рсам, виявляти регіональні особливості їх викорис-

тання; аналізувати стан розвитку рекреаційної індус-

трії в окремих рекреаційних районах. 

Географія сфери  

послуг 

4 - базові уявлення про територіальну організацію 

суспільства, концепції територіальних структур, 

особливості та етапи планування соціально-

економічного розвитку територій; 

- сучасні уявлення про суспільно-географічні від-

ношення і зв’язки, про суспільно-географічні про-

цеси, соціогеосистеми; 

- базові знання про принципи моніторингу, оцінки 

стану соціально-економічного розвитку держави, 

виробничої, інформаційної та соціальної інфра-

структури. 

Знання:  наукові основи географії сфери послуг; за-

кономірності, принципи та фактори територіального 

розвитку сфери послуг; особливості розвитку соціа-

льно-побутового обслуговування в Україні та окре-

мих країнах світу. 

Уміння і навички: планувати і прогнозувати терито-

ріальний розвиток сфери послуг; аналізувати світо-

вий ринок послуг; робити аналіз макрорегіонального 

ринку послуг. 

Географія населення з 

основами демографії 

3 - сучасні уявлення про суспільно-географічні від-

ношення і зв’язки, про суспільно-географічні про-

цеси, соціогеосистеми; 

- здатність давати оцінку сучасним геодемографі-

чним процесам, визначати особливості природно-

го та механічного руху населення, характеризува-

ти особливості заселення та системи розселення 

населення. 

Знання: поняття про рух населення, демографічні 

процеси; концепції, що існують у демографії; особ-

ливості розміщення населення світу. 

Уміння і навички: виявляти вплив природних умов 

на особливості розселення людей; аналізувати харак-

тер впливу технологічних укладів та способів веден-

ня господарства на розвиток населення на різних 

етапах розвитку суспільства; аналізувати демографі-

чні процеси у світі та в окремих регіонах і країнах. 

Політична географія з 

основами геополітики 

3 - базові уявлення про територіальну організацію 

суспільства, концепції територіальних структур; 

- сучасні уявлення про суспільно-географічні від-

Знання: особливості сучасної політичної картини 

світу, основи геополітики як практичного інструмен-

ту розв’язання регіональних проблем у світі та в Ук-
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Навчальні дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

ношення і зв’язки, про суспільно-географічні про-

цеси, соціогеосистеми; 

- здатність давати характеристику політико-

географічного та геополітичного положення краї-

ни чи окремого регіону.   

раїні, роль і місце України у світовому геополітич-

ному просторі. 

Уміння і навички: аналізувати територіально-

політичні системи різних ієрархічних рівнів; давати 

характеристику політико-географічного та геополі-

тичного положення регіонів і держав світу; викорис-

товувати закони геополітики для пояснення сучасних 

регіональних процесів. 

Статистичні методи і 

обробка  

геоінформації 

4 - професійно профільовані знання й уміння в га-

лузі теоретичних основ інформатики й практично-

го використання комп’ютерних технологій; 

- здатність володіти навичками професійної робо-

ти з комп’ютером, використовувати географічні 

інформаційні технології для вирішення експери-

ментальних і практичних завдань у галузі профе-

сійної діяльності; 

- здатність застосовувати вміння роботи зі статис-

тичними базами даних, збору, узагальнення та об-

робки статистичної інформації та її графічної ві-

зуалізації. 

Знання: сучасна методологія використання матема-

тичних методів, моделей та комп’ютерних технологій 

при дослідженні соціально-географічних систем; ос-

новні методи і підходи у математичній обробці сус-

пільно-географічної інформації;  математичні методи 

та моделювання при вирішенні суспільно-

географічних задач. 

Уміння і навички: застосовувати статистичні мето-

ди, математичне моделювання та комп’ютерні техно-

логії у суспільно-географічних дослідженнях. 

Геофізика 1 - вміння орієнтуватись у геофізичних процесах; 

- здатність пояснювати процеси, завдяки яким ут-

ворюються ті феномени, які вивчаються у курсах 

Гідрології, Метеорології та Кліматології; 

- більш високий, ніж традиційний, рівень науко-

вого обгрунтування географічних явищ і процесів 

у викладанні фізико-географічних дисциплін  у 

різних ланках освіти;  

- вміння оцінювати прогнози змін клімату та ін. 

важливих для людства явищ, процесів і дій. 

 

Знання: про Всесвіт та теорії його походження, фізи-

чні основи  енергообміну поміж Землею та космосом; 

фізичні основи динаміки земних процесів у зовніш-

ніх геосферах Землі, геофізичні основи існування, 

саморегулювання і саморозвитку географічного 

ландшафту. 

Уміння і навички: формулювати задачі для виконан-

ня певних розрахунків (енергобаланси та ін.), 

розв’язувати геофізичні задачі, що стосуються рухів 

Землі, деяких геофізичних процесів у геосферах Зем-

лі, аналізувати геофізичні карти, аналізувати сутність 
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Навчальні дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

фізичних явищ, які спостерігаються у довкіллі фізич-

них полів Землі, рухів, і на науковому рівні оцінюва-

ти численні повідомлення ЗМІ, що стосуються фізи-

чних полів Землі, уявлюваних і необґрунтованих за-

гроз різних явищ. 

Рекреалогія 3 - базові уявлення про географію рекреації та тури-

зму, географічні основи раціонального рекреацій-

ного природокористування; 

- здатність на основі сучасних методів географіч-

них досліджень проводити аналіз та давати оцінку 

рекреаційних ресурсів територій; 

- здатність використовувати професійно профі-

льовані знання й практичні навички для прове-

дення комплексного географічного аналізу тури-

стсько-рекреаційної діяльності регіонів. 

Знання: уявлення щодо основних рекреаційних пот-

реб людини, специфіки і видів рекреаційної діяльно-

сті, організації і розвитку рекреаційних систем. 

Уміння і навички:  досліджувати рекреаційний поте-

нціал та рекреаційні ресурси територій; аналізувати 

основні фактори рекреаційного розвитку територій; 

вивчати рекреаційні потреби суспільства. 

2.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

Зовнішньоекономічні 

зв’язки України 

6 - сучасні уявлення про суспільно-географічні від-

ношення і зв’язки, про суспільно-географічні про-

цеси, соціогеосистеми; 

- базові знання про принципи моніторингу, оцінки 

стану соціально-економічного розвитку держави, 

виробничої, інформаційної та соціальної інфра-

структури; 

- здатність використовувати професійно профі-

льовані знання й практичні навички для прогнозу-

вання розвитку суспільства та його складових на 

середньострокову й довгострокову перспективу 

на основі оцінки сучасного його стану, виявлення 

тенденцій та особливостей розвитку під впливом 

комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників. 

 

Знання: сучасний стан і просторово-часові особли-

вості зовнішньоекономічних зв’язків України, їх зна-

чення у соціально-економічному розвитку території. 

Уміння і навички: проводити аналіз основних форм 

зовнішньоекономічних зв’язків України; виявляти 

регіональні відмінності у розвитку експортно-

імпортної та інвестиційної діяльності країни; розкри-

вати зміст зовнішньоекономічної політики та систе-

ми регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 
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Суспільно-

географічне  

районування України 

3 - базові уявлення про соціально-економічну геог-

рафію України; 

- базові уявлення про територіальну організацію 

суспільства, концепції територіальних структур, 

особливості та етапи планування соціально-

економічного розвитку територій; 

- здатність використовувати професійно профі-

льовані знання й практичні навички для аналізу 

суспільної і територіальної організації виробниц-

тва, оцінки функціонально-галузевої структури 

господарства регіонів України. 

Знання: методика, принципи і закономірності суспі-

льно-географічного районування; особливості розви-

тку соціогеосистем суспільно-географічних районів 

України. 

Уміння і навички: застосовувати методику суспіль-

но-географічного районування; аналізувати особли-

вості регіональної диференціації та перебігу еконо-

мічних і соціальних процесів в Україні; давати харак-

теристику окремих економічних районів, окремих 

регіонів країни. 

Комп'ютерні 

технології в  

суспільній географії 

(практикум) 

8 - навички роботи з комп’ютером; 

- базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; навички застосування 

програмних засобів і навички роботи в 

комп’ютерних мережах, уміння створювати бази 

даних та використовувати інтернет-ресурси; 

- здатність володіти навичками професійної робо-

ти з комп’ютером, використовувати географічні 

інформаційні технології для вирішення експери-

ментальних і практичних завдань у галузі профе-

сійної діяльності; 

- здатність застосовувати вміння роботи зі статис-

тичними базами даних, збору, узагальнення та об-

робки статистичної інформації та її графічної ві-

зуалізації. 

Знання: сучасні комп’ютерні технології, які викори-

стовуються для збору, зберігання, обробки, аналізу, 

передачі географічної інформації; можливості 

Microsoft Office 2010 для відображення інформації у 

графічному вигляді; правила оформлення рефератів, 

практичних, курсових, кваліфікаційних та дипломних 

робіт. 

Уміння і навички: будувати графіки, діаграми, гісто-

грами, створювати презентації у програмах Microsoft 

Office 2010; будувати картографічні зображення у 

програмі MapInfo; проводити кореляційний аналіз у 

програмі STATISTICA. 

Географія  

Харківської області з 

основами  

регіонознавства 

3 - базові уявлення про соціально-економічну геог-

рафію Харківської області; 

- здатність давати комплексну економіко-

географічну характеристику регіонів; 

- здатність використовувати професійно профі-

Знання: економіко-географічне і геополітичне поло-

ження; адміністративно-територіальний устрій; при-

родно-ресурсний потенціал; демографічний і трудо-

ресурсний потенціал; особливості галузевої структу-

ри та територіальної організації виробничої і соціаль-
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льовані знання й практичні навички для аналізу 

суспільної і територіальної організації виробниц-

тва, оцінки функціонально-галузевої структури 

господарства регіонів України. 

ної сфери Харківської області.  

Уміння і навички: давати оцінку економіко-

географічного, геополітичного положення регіону; 

визначати особливості демографічних проблем регі-

ону; аналізувати особливості регіональної диферен-

ціації та перебігу економічних і соціальних процесів 

в регіоні. 

 

Блок Б 

Навчальні дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

2.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1 предмет 2   

2 предмет 2   

3 предмет 3   

4 предмет 3   

2.2. Цикл фундаментальної підготовки 

Геоінформаційні  

системи в географії 

6 - орієнтування у сучасних геоінформаційних сис-

темах (можливостях систем, порівняння доціль-

ності застосування у різних географічних дослі-

дженнях);  

- здобуття вмінь роботи з інформаційними систе-

мами, що забезпечують побудову, відображення, 

обробку і вивід просторово розподіленої інфор-

мації (графічної та атрибутивної). 

Знання: основні поняття, історію розвитку в Україні 

і в світі, структури баз даних, методи векторізації, 

компанії-розробники ГІС та їх програмні продукти, 

особливості застосування ГІС у різних напрямах те-

матичного картографування, способи зображення в 

геоінформаційному картографуванні, методи просто-

рового аналізу, спеціалізовані ГІС-додатки. 

Уміння і навички: розрізняти і порівнювати геоін-

формаційні програми, володіти інструментами; ана-

лізувати і систематизувати графічну і атрибутивну 

інформацію для використання в ГІС; створювати ат-

рибутивні таблиці даних; векторізувати растрове зо-
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браження і навпаки; створювати картографічні твори, 

сумісно використовувати ГІС і графічні редактори; 

володіти методами просторового аналізу, застосову-

вати ГІС для потреб власних наукових досліджень; 

Рекреаційна географія 3 - опанування основної термінології з рекреаційної 

географії;  

- підбір методики, показників, шкали оцінювання 

і проведення самого оцінювання рекреаційних 

умов та ресурсів для різних потреб рекреаційної 

діяльності;  

- обробка й первинний аналіз даних про рекреа-

ційні ресурси;  

- комплексне оцінювання рекреаційного потенціа-

лу території; 

- укладання характеристики, визначення напрямів 

розвитку територіальних рекреаційних систем, 

рекреаційних макрорегіонів; 

- здатність використовувати результати рекреа-

ційних досліджень в практичній діяльності. 

Знання: основні поняття, виникнення і розвиток рек-

реаційної географії, предмет і методи дослідження, 

типи рекреації, рекреаційні ресурси, рекреаційний 

потенціал, рекреаційне районування та районоутво-

рення, поняття про територіальну рекреаційну систе-

му, оцінка різних типів рекреаційних ресурсів, рекре-

аційного потенціалу, поняття рекреаційного приро-

докористування, особливості і тенденції географії 

міжнародних рекреаційних потоків. 

Уміння і навички: оцінювати та аналізувати рекреа-

ційний потенціал території, виявляти особливості та 

характерні риси територіальних рекреаційних ком-

плексів Європи, Азії, Північної та Південної Амери-

ки, Африки та Австралії, виявляти основні міжнаро-

дні рекреаційні потоки. 

Геофізика 1 - вміння орієнтуватись у геофізичних процесах; 

- здатність пояснювати процеси, завдяки яким ут-

ворюються ті феномени, які вивчаються у курсах 

гідрології, метеорології та кліматології; 

- більш високий, ніж традиційний, рівень науко-

вого обґрунтування географічних явищ і процесів 

у викладанні фізико-географічних дисциплін  у 

різних ланках освіти;  

- вміння оцінювати прогнози змін клімату та ін. 

важливих для людства явищ, процесів і дій. 

 

Знання: про  Всесвіт та теорії його походження, фі-

зичні основи  енергообміну поміж Землею та космо-

сом; фізичні основи динаміки земних процесів у зов-

нішніх геосферах Землі, геофізичні основи існування, 

саморегулювання і саморозвитку географічного 

ландшафту 

Уміння і навички: формулювати задачі для виконан-

ня певних розрахунків (енергобаланси та ін.), 

розв’язувати геофізичні задачі, що стосуються рухів 

Землі, деяких геофізичних процесів у геосферах Зем-

лі, аналізувати геофізичні карти, аналізувати сутність 

фізичних явищ, які спостерігаються у довкіллі фізич-
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них полів Землі, рухів, і на науковому рівні оцінюва-

ти численні повідомлення ЗМІ, що стосуються фізи-

чних полів Землі, уявлюваних і необґрунтованих за-

гроз різних явищ. 

Фаховий практикум 6 - базові уявлення про основи організації наукових 

досліджень, володіння методами спостереження, 

опису, ідентифікації та класифікації географічних 

об'єктів, явищ та процесів; 

- здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навич-

ки роботи в команді; 

- здатність використовувати теоретичні знання й 

практичні навички для оволодіння основами тео-

рії й методів географічних досліджень; 

- знання наукових концепцій та парадигм сучасної 

географії: хорологічної, системної, систематичної 

та інших. 

Знання: об’єкт і предмет сучасної географічної нау-

ки; місце і роль географії в системі наук та в госпо-

дарській діяльності людини; методологічні основи 

географії; основні етапи розвитку географії; структу-

рні складові географічної науки; основні спеціалізації 

природничо-географічного спрямування; провідні 

географічні наукові школи України; основні поняття, 

що стосуються роботи в ГІС Карта 2011, процедури 

створення електронної карти, роботи з растровими 

картами, сучасні методи досліджень. 

Уміння і навички: визначати об’єкт та предмет геог-

рафії; визначати наукові школи розвитку географії в 

Україні; давати комплексну характеристику розвитку 

окремої спеціалізації природничо-географічного 

спрямування в Україні; створювати електронні карти 

в ГІС Карта – 2011 з прив’язуванням топографічної 

карти та знімка, проводити оцифровування карти з 

внесенням відповідної семантичної інформації, пер-

винна обробка вибіркової сукупності, визначати кое-

фіцієнти кореляції, будувати рівняння регресії. 

Картографічний  

метод дослідження 

3 - логічно формувати образ простору і часу шля-

хом розробки конкретних картографічних творів; 

- грамотне володіння прийомами кодування і де-

кодування картографічної інформації шляхом де-

тального вивчення мови карти, 

- здатність формувати образ оточуючого середо-

вища за результатами аналізу картографічних 

Знання: властивості карт, як моделей дійсності; спо-

соби оцінки та аналізу картографічних образів; види 

прийомів аналізу карт, їх недоліки та переваги; ви-

значення профілів, блок-діаграм, епюр, діаграм, гра-

фіків, карто- і морфометрії, апроксимації, коефіцієн-

та кореляції; визначення показників математичної 

статистики, математичного аналізу; прийоми, спосо-
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творів; 

- здатність використовувати набуті навички з ана-

лізу карт для отримання нової інформації про 

оточуюче середовище, уміння давати комплексну 

географічну оцінку території за результатами ана-

лізу карт; 

- перетворювати картографічне зображення для 

отримання нової інформації про довкілля: приро-

ду, соціум, людину; 

- застосовувати картографічні прийоми для визна-

чення причинно-наслідкових зв’язків взаємодії в 

системі «природа-суспільство». 

би і методики аналізу та оцінки карт; методика ви-

значення надійності і точності карт.  

Уміння і навички: розпізнавати, створювати та ана-

лізувати картографічні образи та їх сукупності; опи-

сувати явище за картами; будувати профілі, блок-

діаграми, графіки тощо; визначати за картами дов-

жини ліній, кути орієнтування, координати точок, 

площі територій та обсяги речовини, кути нахилу і 

ухили, абсолютні та відносні висоти; визначати пока-

зники частоти, густоти, щільності явищ, звивистість 

ліній тощо; визначати за картами коефіцієнти коре-

ляції; перетворювати картографічне зображення; бу-

дувати кореляційні карти. 

Шкільна географія та 

економіка 

4 - розуміти етапи формування конкретних елемен-

тів географічних знань: уявлень, понять, законів, 

закономірностей; взаємозв’язків та взаємозалеж-

ностей між об’єктами і явищами природи; 

- здатність до формування власне предметних 

умінь на основі засвоєних географічних знань; до 

формування умінь про спеціальні методи; 

- навички щодо формування в учнів системи пог-

лядів, принципів, норм поведінки по відношенню 

до географічного середовища, внутрішня пізнава-

льна установка особистості на засвоєння цілісних 

географічних знань; 

- прийняття рішень щодо запропонованих методів 

раціональної навчальної діяльності; 

- проводити практичні роботи з основ економіки у 

школі, готувати учнів до науково-дослідницької 

діяльності, олімпіад різного рівня з економіки. 

Знання: місце і значення географії як шкільного пре-

дмету, головні проблеми і сучасні завдання шкільної 

географії, особливості побудови шкільного курсу ге-

ографії, основні поняття основ економіки в школі: 

потреби та споживчі блага, виробничі ресурси, хара-

ктеристика ринку (фактори, попит, пропозиція, рин-

кова ціна), види ринків, їх характеристика та сучас-

ний стан, макроекономічна характеристика економі-

ки, міжнародний розподіл праці, зовнішньоекономіч-

ні зв’язки України.  

Уміння і навички: аналізувати програми і підручни-

ки з географії, використовувати періодичні видання з 

педагогіки і методики, географічну і методичну літе-

ратуру, різні засоби навчання при підготовці і прове-

денні уроків географії, вирішувати задачі з усіх тем 

шкільної економіки: складати графік виробничих 

можливостей, характеризувати умови ринкової рів-

новаги, складати калькуляцію витрат і визначати під-
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приємницький дохід та прибуток, розраховувати рі-

вень інфляції та індекс споживчих цін, визначати ва-

лютний крос-курс, аналізувати торговельний баланс 

країни, визначати статті експорту та імпорту за 

принципом абсолютних та відносних переваг. 

2.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

Основи комп’ютерної 

графіки 

3 - опанування основної термінології з 

комп’ютерної графіки; 

- створення і редагування графічних зображень в 

програмному пакеті MS Office; 

- укладання картографічних зображень в гео-

інформаційних системах; 

- створення, оформлення і редагування графічних 

зображень у векторному редакторі; 

- створення, оформлення і редагування графічних 

зображень у растровому редакторі; 

- опанування засобів й методів підготовки інфор-

мації для публікації в мережі Інтернет 

Знання: призначення та основні функції текстового 

редактора, електронних таблиць; основні операції, 

які можна виконувати з даними; основні елементи, 

етапи створення, правила оформлення презентацій; 

види та формати графічної інформації; переваги і не-

доліки використання векторної графіки; призначення, 

основні функції геоінформаційних систем; переваги і 

недоліки їх використання; поняття Інтернету; методи 

роботи в Інтернеті, засоби й методи підготовки інфо-

рмації для публікації в мережі Інтернет. 

Уміння і навички: виконувати набір тексту та його 

подальше форматування в програмі MS Word; вико-

нувати обробку табличних даних в програмному се-

редовищі MS Excel; створювати, завантажувати, ре-

дагувати слайди для презентацій; визначати тип гра-

фічного зображення, формат файлів; відрізняти век-

торну та растрову графіку; виконувати сканування, 

оцифровку растрових картографічних джерел, реда-

гувати та оформлювати тематичні карти у векторно-

му і растровому графічних редакторах, використову-

вати сервіси мережі Інтернет. 

Основи наукових  

досліджень 

3 - опанування основної термінології з основ науко-

вих досліджень, понятійного апарату; 

- робота в бібліотеці, зі складним масивом інфор-

мації, підбір та опрацювання джерел; 

Знання: наукове пізнання і наукове дослідження, на-

ука і наукове знання, склад і логічно структуро нау-

ки, основні типи наукових документів, сферо їхнього 

створення і використання, інформаційно-пошукові 
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- обробка й первинний аналіз джерел інформації; 

- укладання текстів наукової роботи; 

- здатність знаходити шляхи використання ре-

зультатів наукових досліджень в практичній дія-

льності, перспективи подальших досліджень. 

системи, УДК, інформаційні банки географічних да-

них, методи наукових досліджень, принципи роботи 

над текстом, організаційна, дослідна стадії науково-

дослідного процесу, правила оформлення результатів 

наукових досліджень, правила оформлення бібліог-

рафії, правила опублікування результатів.  

Уміння і навички: використовуючи інформаційно-

пошукові системи та інформаційні банки географіч-

них даних, експериментальні розробки та аналіз ін-

формації вміти виконувати наукові дослідження за-

даної тематики. 

Педагогічний  

менеджмент і  

моніторинг якості  

освіти в географії 

4 - здатність приймати управлінські рішення за ре-

зультатами моніторингу; 

- здатність використовувати основи теорії педаго-

гічного оцінювання в процесі проведення моніто-

рингових досліджень; 

- корегувати навчальний процес у навчальному 

закладі за результатами моніторингу якості осві-

ти; 

- спроможність управляти інноваціями в навчаль-

ному закладі; 

- спроможність використовувати сучасні техноло-

гії і методи управління для досягнення цілей осві-

ти. 

Знання: моніторингу якості освіти, інформаційно-

комунікаційних технологій, інновацій в навчальній 

діяльності. 

Уміння і навички:  використовувати компаративіст-

ський підхід; використовувати інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) для підтримки управ-

ління діяльністю навчального закладу; планувати ді-

яльність навчального закладу, його структурного 

підрозділу або певної освітньої системи. 

Основи земельного 

кадастру 

3 - розвиток географічного мислення;  

- опанування основної термінології, пов’язаної із 

земельним кадастром;  

- обробка й первинний аналіз нормативно-

правової документації, пов’язаної з предметом 

дослідження; 

- укладання картографічної земельно-кадастрової 

Знання: законодавство про державний земельний ка-

дастр; методологію ведення державного земельного 

кадастру; методи використання матеріалів державно-

го земельного кадастру; структуру звіту за чинною 

формою. 

Уміння і навички: виконувати комплекс робіт з ка-

дастрового зонування; виконувати кадастрові зйом-



 33 

Навчальні дисципліни  

і практики 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Загальні і фахові (предметні) компетентності Очікувані результати навчання 

документації; 

- формування умінь виконувати різноманітні за-

дачі за схемами землеустрою;  

- ознайомлення із методами проведення оцінки 

земель;  

- укладання підсумкових документів і формулю-

вання рекомендацій; 

ки; застосовувати показники економічної оцінки зем-

лі; розраховувати нормативну грошову та експертну 

оцінку земель; використовувати звіти з державного 

земельного кадастру. 

Геоморфологія і  

геологія України 

3 - базові знання про геоморфологічну, геологічну і 

тектонічну і будову території України;  

- основні фактори рельєфоутворення на території 

України, своєї місцевості; генетичні типи рельє-

фу, характерні для України;  

- прикладні аспекти вивчення геоморфологічної, 

тектонічної і геологічної будови України;  

- здатність користуватися геоморфологічними і 

геологічними картами для укладання комплексної 

характеристики території; 

 

Знання: історія геоморфологічних і геологічних дос-

ліджень території України; принципи й особливості 

геоморфологічного районування України; форми ре-

льєфу природного і антропогенного походження; 

прикладні аспекти вивчення геоморфологічної, тек-

тонічної і геологічної будови України.  

Уміння і навички: визначати за картами, профілями, 

блок-діаграмами, статистичними даними й ін. про-

відні фактори рельєфоутворення для різних регіонів 

України; укладати тематичні карти: геологічну, нові-

тніх тектонічних рухів, сучасних геоморфологічних 

процесів; укладати геоморфологічні профілі та гео-

логічні розрізи за допомогою карт атласів; вирішува-

ти за топографічними картами елементарні геомор-

фологічні задачі для інженерних цілей (проектування 

залізниці, автомагістралі, водосховища тощо). 

Клімат і гідрологія 

України 

4 - системне мислення, самомотивування, самонав-

чання, самовдосконалення; наполегливість у дося-

гненні мети; 

- розуміння причинно-наслідкових зв’язків у клі-

матичній і гідрологічній системі й уміння їх пояс-

нювати, наводячи приклади;  

- сучасні уявлення про методику кліматологічного 

і гідрологічного моделювання; властивості гідро-

Знання: сучасні теоретичні питання кліматології, гі-

дрології і зв'язок їх з іншими дисциплінами; сучасні 

методи дослідження, організація гідрометеорологіч-

ної служби України; основні правила, закономірнос-

ті, властивості гідросфери та умови формування гід-

рографічної мережі на території України, атмосферні 

процеси і характер антропогенного впливу на форму-

вання клімату території; кліматоутворювальні факто-
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сфери та умови формування гідрографічної мере-

жі на території України, провідні глобальні про-

блеми людства та регіональні проблеми стійкого 

розвитку суспільства, використовувати найбільш 

доцільні методи дослідження; вміти давати ком-

плексну кліматологічну (агрокліматологічну), гід-

рологічну характеристику окремого регіону (міс-

цевості); 

- обробка й первинний аналіз даних, їх пояснення; 

встановлення взаємозв’язків між окремими показ-

никами; 

- опанування основної термінології з клімату і гі-

дрології України. 

ри, еколого-кліматичний моніторинг; сучасні уяв-

лення про потепління та причини зміни клімату 

впродовж ХХ століття. 

Уміння і навички: проводити статистичні розрахун-

ки; виконувати метеорологічні і гідрологічні спосте-

реження; володіти методами кліматологічної обробки 

даних; аналізувати та пояснювати виявлені закономі-

рності; складати водогосподарські та гідрографічні 

описи річок та водойм, давати господарську оцінку 

кліматичним умовам території; будувати кліматичні 

карти та користуватися ними; користуватися різними 

джерелами гідрокліматологічної інформації; аналізу-

вати гідрологічну та гідроекологічну ситуацію в ме-

жах водозбірного басейну, визначати ступінь забез-

печеності регіону водними ресурсами та характер їх 

зміни під впливом господарської діяльності. 

Новітні теорії  

в географії 

3 - креативність, здатність до системного мислення; 

- базові уявлення про основи філософії, психоло-

гії, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості; знання фун-

даментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін; 
- знання наукових концепцій та парадигм сучасної 
географії: хорологічної, системної, систематичної 
та інших; 

Знання: основні парадигми і концепції з основних 

галузей географічної науки, новітніх результатів дос-

ліджень в Україні і за кордоном. 

Уміння: аналізувати новітні періодичні джерела ін-

формації, критично і толерантно до них відноситися; 

використовувати сучасні методи дослідження на 

практиці, залучати результати новітніх досліджень до 

власної науково-дослідницької роботи. 

Географічне  

краєзнавство і туризм 

3 - опанування основної термінології з географічно-

го краєзнавства і туризму; 

- здатність організовувати туристично-краєзнавчу 

роботу різних форм та краєзнавчо-дослідницьку 

роботу, що направлене на формування загального 

уявлення про особливості розвитку краєзнавчо-

Знання: організації та змісту туристично-краєзнавчої 

роботи; регіональні особливості краєзнавчо-

туристичних ресурсів України; керівні документи з 

питань краєзнавчо-дослідницької роботи з учнівсь-

кою молоддю; особливості планування та структури 

керування краєзнавчою роботою; принципи організа-
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дослідницької роботи певної території.  

- обробка й первинний аналіз даних про краєзнав-

чо-туристичні ресурси – передбачає проведення 

краєзнавчих спостережень та туристично-

краєзнавчої роботи інших форм, розробку про-

грам краєзнавчих досліджень території. 

ції та роботи факультативних занять з краєзнавства, 

гуртків, шкільного музею; принципи організації та 

проведення масових краєзнавчо-дослідницьких захо-

дів, зміст, методики та техніки проведення екскурсій, 

краєзнавчих спостережень, краєзнавчо-

дослідницьких експедицій. 

Уміння і навички: планувати і розробляти програми 

краєзнавчих досліджень території; здійснювати облік 

краєзнавчо-дослідницької роботи; організовувати за-

няття з географічного краєзнавства та туризму; офо-

рмлювати необхідну документацію; проводити крає-

знавчо-дослідницьку роботу відповідно до місцевих 

умов. 
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Система атестації здобувачів вищої освіти 

На державну атестацію виносяться система компетентностей, що визна-

чена в освітньо-професійній програмі та система блоків відповідних змістових 

модулів. 

Вид підсумкової роботи – кваліфікаційна робота бакалавра, яка передба-

чає проведення аналізу, моделювання та прикладне дослідження процесів і 

об’єктів, актуальних питань, проблем у географічній галузі знань, практичної 

апробації отриманих результатів, оприлюднення отриманих результатів на 

конференціях та семінарах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рі-

внів. 

Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирі-

шення випускниками задач діяльності, що передбачені освітньо-професійної 

програмою, та рівня сформованості компетентностей вирішувати задачі діяль-

ності, які можуть виникнути. Атестацію випускників бакалавратури після ви-

конання студентом навчального плану в повному обсязі здійснює Екзаменацій-

на комісія у формі захисту кваліфікаційної роботи.  
 


