
Освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-

туристична робота» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) 

 

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (Географія). Вчитель географії. 

Мета освітньої програми: Забезпечення теоретичної та практичної підгото-

вки висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для вико-

нання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної 

освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»), здатності до виробничої і пе-

дагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних за-

кладів 

Придатність до працевлаштування: Професійна діяльність у галузі серед-

ньої освіти. Загальноосвітні і спеціальні навчальні заклади, позашкільні навчальні 

заклади. Здійснюється замовником на первинні посади вчителя географії загаль-

ноосвітнього і спеціального навчально-виховного закладу, організатора позаклас-

ної та позашкільної виховної роботи з дітьми. 

Фахові компетентності: 

- здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук  у 

навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і 

океанів, України, природних і суспільних територіальних комплексів; 

- здатність використовувати географічні інформаційні технології для 

вирішення освітніх завдань у галузі географії, економіки, краєзнавчо-туристичної 

роботи; 

- розуміння основних фізико-географічних та суспільно-географічних 

процесів, що відбуваються у географічному просторі на різних рівнях його 

організації;  

- картографічна компетентність: уміння давати комплексну географічну 

оцінку території за результатами аналізу карт, здатність відображати географічні 

об’єкти і процеси за допомогою картографічних творів; 

- здатність виконувати педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані 

результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності; 

- здатність проводити географічний аналіз природних та суспільних об’єктів 

і процесів у різних просторово-часових масштабах; 

- здатність пояснювати закономірності територіальної організації 

суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей 

у світі, його регіонах та країнах; 

- здатність застосовувати набуті географічні, економічні і психолого-

педагогічні компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для 

формування в учнів загальних і предметних компетентностей з географії та еко-

номіки; 

- здатність до комунікації зі спільнотами, уміння організувати комунікацію 

учнів і вихованців, створювати рівноправне, справедливе освітнє середовище, що 

сприяє навчанню всіх учнів; 

- здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної 

інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-

виховного процесу у середній школі; 



- здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакла-

сній та позашкільній діяльності. 


