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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Сучасна геграфічна освіта і наука”) 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3,5 

Галузь знань 

10 ОСВІТА 
(шифр, назва) 

Вільного вибору 

Модулів – 1 
Напрям 

 (шифр, назва) 
Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2 
Спеціальність  

10 Середня освіта 

(Географія) 

 

4-й -й 

Курсова робота – 

відсутня 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 105  

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3,0 

самостійної роботи 

студента – 4,75 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

24 год.  год. 

Практичні, семінарські 

24 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

57 год.  год. 

ІНДЗ:  реферат 

Вид контролю: екзамен 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: дослідити і вивчити сучасні тенденції розвитку і функціонування географії 

освіти і науки в Україні та країнах світу. 

Завдання: домогтись засвоєння студентами головних напрямків розвитку сучасної 

географічної освіти і науки. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: історичні передумови та сучасні тенденції розвитку сучасної географічної 

освіти та науки.  

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про сучасний стан та 

перспективи розвитку сучасної географічної освіти та науки, виділяти і аналізувати 

основні тенденції їхнього розвитку та запровадження результатів у практику. 

  

 

3 . Програма навчальної дисципліни  
 

Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, НАКОПИЧЕННЯ І 

ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. 



 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу “ Сучасна географічна освіта і 

наука”. Особливості пізнання і накопичення географічних знань. 

 

Сутність предмету та завдання курсу “Сучасна географічна наука і освіта”. 

Понятттєво-термінологічна система відображення основ географії науки і освіти.  

Науково-теоретичні, методичні і прикладні основи курсу. Наукова література і 

інформаційні джерела курсу. 

  

Тема 2.  Історичні аспекти формування і розвитку географічної освіти і науки 
Географія у античному світі. Георгафічні ідей і філософські поглядиій Аристотеля, 

Ератосфена, Страбона, Птоломея. Географія середньовіччя і перші географічні 

відкриття. “Загальна географія” Вареніуса і гуманістичні погляди О. Гумбольдта про 

світ, природу і людину. Східноєвропейська (українська, російська), Західно 

Європейська (німецька, французька, англійська), Американська та інші географічні 

школи у 20 ст.  

 

,Тема 3. Теоретичні і методологічні основи сучасних географічних досліджень і 

освітніх програм.  
Погляди на сутність географічної науки і освіти у працях вчених різних епох. 

Сучасне розуміння понять “теорія”  як узагальненого конкретного знання про об’єкт 

дійсності і “методологія”, що забезпечує отримання знання географічної науки і 

освіти. 

Теоретичні і методологічні засади сучасної географії у  працях українських вчених-

географів С. Рудницького, П. Тутковського, В. Кубійовича, К. Воблого, А. 

Синявського, Я. Олійника, М. Пістуна. О. Топчієва, О. Шаблія. Трансформаційні 

процеси географічної науки у контексті формування гуманістичної парадигми. 

Сутність географічних освітніх програм. Головні дидактичні принципи і прийоми 

географічних освітніх програм. 

 

Тема 4. Сучасні напрямки наукових географічних досліджень.  

Екологізація, інформатизація, гуманізація та соціологізація географічних 

досліджень. Інтеграційні процеси міждисциплінарних і наукових знань. Сучасні 

напрямки наукових дискусії - глобальні зміни і глобалізація; суспільство і довкілля; 

ризики і конфлікти; урбанізація і демографічні зміни. 

 

 

Тема 5. Сучасна географічна освіта. Виклики і завдання 

Шкільна і вища географічна освіта. Структурні навчальні блоки шкільної 

географічної освіти. Програмні засади і зміст освіти, основні принципи і підходи 

їхнього формування. Поєднання та зв'язок наукових положень навчального матеріалу з 

практикою. 

Структурні науково-навчальні блоки географії вищої школи. Науково-теоретичні 

методичні аспекти і принципи формування змісту сучасної географічної освіти. 

Порівняльна характеристика навчальних дисциплін та організації навчального процесу 

провідних закладів вищої освіти світу. 

Поєднання кваліфікаційних принципів навчання із формуванням компетентностей.  

 

Тема 6. Міжнародні географічні організації і видання. 

Міжнародний географічний союз (започатковано у 1922 р.), завдання і цілі, 

Міжнародні географічні конгреси, мета та завдання (33 географічний конгрес у Пекіні 

2016), Національні географічні товариства, етапи їхнього діяльності й досліджень 



Національні атласи. Наукові й освітні національні географічні видання 

(Український географічний журнал, Географія у школі). Наукові видання із серії 

Географія провідних університетів і центрів досліджень світу Національні періодичні 

науково-популярні видання  “National Geographic”, “Вокруг света” та ін.  

 

Модуль №2 СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ШКОЛИ, НАУКОВО-ОСВІТНІ 

ЦЕНТРИ. НАУКОВО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НОВІТНЬОГО 

ЗМІСТУ НАУКИ 

 

Тема7 . Сучасні географічні науково-освітні центри України і напрямки 

досліджень. 

Місце, роль і значення української географічної науки і освіти у світовому вимірі, 

географія наукових географічних українських шкіл і їхній внесок в українську 

географічну науку і освіту . Інститут географія АН України. Українські географічні 

видання. Лідери національних шкіл. 

 

Тема 8. Сучасні географічні науково-освітні центри світу і напрямки 

досліджень. 

Провідні географічні школи і центри досліджень Західної і Східної Європи, 

Америки, країн Східної Азії і Австралії та Океанії, напрямки, тематика і науково-

практичні їхніх досліджень.  

  

Тема 9. Головні проблеми і науково-освітня програми з природничої географії 

у шкільній та вищій школі  

Місце і роль природничої географії у структурі географічної освіти. Модернізація 

змісту і оптимізація способів й технологій організації освітнього процесу викладання 

фізичної географії у школі та закладах вищої освіти на основі новітніх принципів 

формування знань та компетенцій. Традиційні і новітні джерела інформації та засоби й 

прийоми їхнього використання. Проблеми взаємодії природного середовища і суспільства. 

Природні і техногенні катастрофи та шляхи їхнього попередження. 
 

Тема 10. Головні проблеми і науково-освітня програми з суспільної географії у 

шкільній та вищій школі. 

Новітні підходи визначення місця і ролі суспільної географії у структурі 

географічної освіти. Програмні засади суспільної географії у висвітленні формування 

сучасного світового порядку. Глобальні, регіональні і національні проблеми людства. 

Традиційні і новітні джерела інформації, засоби й прийоми їхнього використання. 

 

 

. 4. Структура навчальної дисципліни 

 
Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ, НАКОПИЧЕННЯ І 

ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. 
 

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання курсу “ Сучасна географічна освіта і наука”. 

Особливості пізнання і накопичення географічних знань. 

Тема 2.  Історичні аспекти формування і розвитку географічної освіти і науки 

Тема 3. Теоретичні і методологічні основи сучасних географічних досліджень і 

освітніх програм.  

Тема 4. Сучасні напрямки географічних досліджень 

Тема 5. Сучасна географічна освіта. Виклики і завдання 

Тема 6. Міжнародні географічні організації і видання 



 

Модуль №2 СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ШКОЛИ, НАУКОВО-ОСВІТНІ 

ЦЕНТРИ. НАУКОВО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  

НОВІТНЬОГО ЗМІСТУ НАУКИ 

 

Тема 7. Сучасні географічні науково-освітні центри України і напрямки 

досліджень. 

Тема 8. Сучасні географічні науково-освітні центри світу і напрямки досліджень. 

Тема 9. Основні проблеми і науково-освітня програми з природничої географії у 

шкільній та вищій школі  

Тема 10. Основні проблеми і науково-освітня програми з суспільної географії у 

шкільній та вищій школі 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. 

ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Тема 1 Вступ. Предмет 

і завдання курсу “Су-

часна географічна осві-

та і наука”. Особливості 

пізнання і накопичення 

географічних знань. 

7 2   5        

Тема 2. Історичні ас-

пекти формування і роз-

витку географічної ос-

віти і науки. 

11 2 4  5        

 Тема 3. Теоретичні і 

методологічні основи 

сучасних географічних 

досліджень і освітніх 

програм.   

9 2 2  5        

Тема 4. Сучасні нап-

рямки географічних до-

сліджень. 

9 2 2  5        

Тема 5. Сучасна гео-

графічна освіта. Вик-

лики і завдання 

9 2 2  5        

Тема 6. Міжнародні 

географічні організації і 

видання 

7 2   5        

Разом – зм. Модуль 1 52 12 10  30        

Змістовний модуль №2 СУЧАСНІ ГЕОГРАФІЧНІ ШКОЛИ, НАУКОВО-ОСВІТНІ 

ЦЕНТРИ. НАУКОВО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

НОВІТНЬОГО ЗМІСТУ НАУКИ 

Тема 7. Сучасні геогра-

фічні науково-освітні 

центри України і нап-

рямки досліджень. 

14 3 4  7        



Тема 8. Сучасні геогра-

фічні науково-освітні 

центри світу і напрямки 

досліджень. 

14 3 4  7        

Тема 9. Основні проб-

леми і науково-освітня 

програми з природничої 

географії у шкільній та 

вищій школі. 

13 3 3  7        

Тема 10. Основні проб-

леми і науково-освітні 

програми з суспільної 

географії у шкільній та 

вищій школі. 

12 3 3  6        

Разом – зм. Модуль 2 53 12 14  27        

       Усього годин 105 24 24  57        

 

6. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни. 55  

 Тема 1. Предмет і завдання курсу “Сучасна географічна освіта і 

наука”. Особливості пізнання і накопичення географічних знань. 

5  

 Тема 2. Історичні аспекти формування і розвитку географічної 

ос-віти і науки. 

5  

 Тема 3. Теоретичні і методологічні основи сучасних 

географічних досліджень і освітніх програм.    

5  

 Тема 4. Сучасні нап-рямки географічних досліджень 5  

 Тема 5. Сучасна географічна освіта. Виклики і завдання 5  

 Тема 6. Міжнародні географічні організації і видання. 6   

 Тема 7. Сучасні географічні науково-освітні центри України і 

напрямки досліджень. 

6  

 Тема 8. Сучасні географічні науково-освітні центри світу і 

напрямки досліджень. 

6  

 Тема 9. Основні проблеми і науково-освітня програми з 

природничої географії у шкільній та вищій школі  

6  

 Тема 10. Основні проблеми і науково-освітня програми з 

суспільної географії у шкільній та вищій школі 

6  

2. Підготовка до письмового опитування за темами змістовних 

модулів 

2  

 Разом 57  

 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 

     Виконується студентами денної форми навчання. Індивідуальна робота 

передбачає комплексне вивчення сучасної географічної освіти та науки в Україні і країнах 

світу. Робота передбачає збір інформації про напрямки розвитку сучасної освіти та науки, 



проблеми, їхнього опрацювання та підготовки й представлення звітної (зведені таблиці, 

графіки, діаграми, картосхеми) пояснювальної записки.                                                                                           

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль здійснюється на основі письмового опитування та виконання 

індивідуальних завдань. 

                                                   

                          9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Форма  

навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Індивіду- 

альна 

робота 
Сума 

 

Змістовий модуль 

1 

Змістовий модуль 2 Екзамен 

письмове 

опитування 

письмове опитування    

денна  15  15 20 50 50 

 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

100-бальна шкала національна шкала ECTS 

90-100 відмінно A 

81-89 добре B 

71-80 добре C 

61-70 задовільно D 

51-60 задовільно E 

0-50 Не зараховано  

 

Х 

 

                     

10. Методичне забезпечення 
 

1. Програма курсу “Сучасна географія освіти і науки” 

2. Запитання для самоконтролю курсу ““Сучасна географія освіти і науки” 

3. Освітні технології: навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К., 

2001. 

4. П’ятакова Г.П., Глотов О.Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування 

у вищій школі. Методичний посібник. – Тернопіль, 2002. 

 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Стецький В.В. Географія науки і освіти.  Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. І. Франка, 2008. – 163с. 

2. Стецький В.В. Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-

географічні дослідження. – Львів:ЛОНМІО, 1998. – 112с. 



3. Мельниченко Т.Ю. Освітній комплекс України:сучасний стані напрямки 

удосконалення територіальної організації. – Київ, 2005. – 20с. 
4. Шаблій О. І. Суспільна географія / О. І. Шаблій. –У трьох книгах. – Кн. 3. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 192–201. 

 

Допоміжна 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический 

словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 

2. Білецький М.І. Формування міжгалузевого комплексу обслуговування населення 

регіону // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. – 

К: ІСДО, 1993. – С.109-119. 

3. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник /А.П. Голіков, Я.Б. Олійник, 

А.В.Степаненко. – К.: Либідь, 1996. – 320с. 

4. Гуманітарна сфера: питання теорії і практики: Монографія / В.І. Куценко, 

Л.Г. Богуш, О.А. Комарова, Я.В. Остафійчук / За ред. В.І. Куценко. – К.: Науковий 

світ, 2002. – 456 с. 

5. Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2017 рік / За 

ред. Я.Я. Болюбаш. – К.: “Абрис”, 2017. – 512 с. 

7. Куценко В.І., Богуш Л.Г., Опалєва І.В. Соціальна сфера регіону (стан та перспективи 

розвитку). – К.: РВПС України НАН України, 1997. – 252 с. 

9. Мельниченко Т.Ю. Україна в освітньому просторі Європи // Соціально-економічні 

дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транс-

кордонної співпраці. Вип. XXIX / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. 

Редкол.: відп. ред. М. І. Долішній. – Львів – Луцьк, 2001. – С. 335–338. 

11. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст]: у 3 т. /В. Литвин 

[та ін.]. – К.: Навч. книга, 2004 - 2006.–638с. 

12. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з 

основами теорії. – К.: Знання, 1998. – 416 с. 

13. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 

1996. – 231 с. 

14. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 

1994. – 608 с. 

15. Топчієв О.Г. Терміни і поняття у економічній географії. – К: Рад. школа, 1982. – 

180 с. 

16. Шаблій О.І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 744 с. 

17. Шаблій О. І. Суспільна географія / О. І. Шаблій. –У трьох книгах. – Кн. 1. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 

18. Шаблій О.І. Основи суспільної географії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 

296 с. 

19. Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етнічні аспекти. – Х.: 

ХДАК, 1999. – 152 с. 

20. Юрковский В.М.  География сферы обслуживания.  – К.: УМКВО, 1989. – 82 с. 


