
 



 

Відповідальні за розробку освітньої програми: 

 

доктор географічних наук, професор, професор кафедри економічної і соціальної географії 

Ровенчак Іван Ілліч (гарант освітньої програми) 

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України 

Лозинський Роман Мар’янович 

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії 

Мельник Анатолій Васильович 

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства  

і географії ґрунтів Позняк Степан Павлович 

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної 

географії Шаблій Олег Іванович 

кандидат географічних наук, професор, завідувач кафедри геоморфології та 

палеогеографії Кравчук Ярослав Софронович 

кандидат географічних наук, професор, завідувач кафедри раціонального 

використання природних ресурсів і охорони природи  

Кукурудза Семен Ілліч 

доктор географічних наук, професор, професор кафедри географії України 

Дністрянський Мирослав Степанович 

кандидат географічних наук, доцент, декан географічного факультету 

Біланюк Володимир Іванович 

кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти 

Герцюк Дмитро Дмиторович 

 

 

 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми)        ______________         __І. І. Ровенчак_______ 

                                                                           (підпис)                        (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

Ухвалено 

 

на засіданні Вченої ради _географічного_ факультету від   23  березня 2016 року 

Протокол №   2  2.. 

 

 

Декан географічного факультету    ____________          ___В. І. Біланюк_______ 
                                                                                                (підпис)                               (ініціали, прізвище)  

 

 

 

 

 



 

 

І. Загальна характеристика освітньої програми 

Вищий навчальний заклад 

 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

Рівень вищої освіти 

 

Перший (бакалаврський) рівень  

 

Освітній ступінь Бакалавр  

 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 014 Середня освіта (Географія) 

Спеціалізація Географія 

Кваліфікація Бакалавр освіти (географія). Вчитель географії 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Одиничний. 

для ОС «бакалавр» – 240 кредитів / 4 роки 

 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України  

Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК 

Мета і завдання освітньої 

програми 

 

Забезпечити підготовку бакалаврів у галузі 01 Освіта 

спеціальністю 014 Середня освіта (Географія). 

Розвиток загальних і фахових компетентностей з 

акцентом на критичному мисленні та практичних 

навиках дослідження, розвитком компетентностей 

необхідних для комунікації, співпраці, поширення 

інформації тощо. 

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією 

програмою 

Для навчання за освітньою програмою та ступеня 

бакалавр – наявність базової середньої освіти 

 

ІІ. Зміст освітньої програми 

1. Предметна область, 

напрям 

 Об’єкт вивчення: Освітньо-виховний процес у 

закладах середньої освіти (за предметною 

спеціалізацією «географія»). 

 Цілі навчання: набуття випускниками 

академічної та професійної кваліфікації для 

навчання географії у середній школі; 

формування у випускників здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання і 

практичні проблеми у галузі середньої освіти (за 

предметною спеціалізацією «Географія»), що 

передбачає застосування теорій та методів 

педагогічних і географічних наук, постійне 

самонавчання, здійснення досліджень, 

впровадження інновацій та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 



 

 Теоретичний зміст предметної області: сучасні 

теоретичні основи географії та педагогіки 

(вчення, теорії, концепції, гіпотези), достатні для 

формування предметних компетентностей. 

 

 Методи, методики та технології: Методи 

географічних наук (польових досліджень, 

обробки географічної інформації, у тому числі з 

використанням геоінформаційних технологій). 

Методики педагогічних наук з організації 

освітньо-виховного процесу. Методика 

формування предметних компетентностей з 

географії у середніх загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

 

 Інструменти та обладнання: обладнання та 

устаткування необхідне для навчання географії у 

середній школі, для виконання комплексних 

навчальних географічних досліджень території 

чи окремих її компонентів (природно-, 

суспільно-, еколого-географічних) та презентації 

їхніх результатів. 

 

3. Напрям програми та 

спеціалізації 

Професійна для ОС «бакалавр».  

4. Особливості освітньої 

програми 

Освітня програма містить навчальну й виробничу  

практики; має широкий спектр нормативних 

навчальних дисциплін циклу професійної і 

практичної підготовки; має значну варіативну 

групу вибіркових навчальних дисциплін циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

та циклу професійної та практичної підготовки; 

викладання вибіркових дисциплін здійснюється на 

державній (українська) мові. 

 

ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за навчальними 

дисциплінами підготовки 

 

Назва навчальної дисципліни 
Загальний обсяг 

Кредити Години 
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Історія України 3 90 

Іноземна мова 12 360 

Історія української культури 3 90 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 90 



Філософія  3 90 

Політологія 3 90 

Фізичне виховання 3 90 

1.2. Цикл професійної і практичної підготовки 

Основи екології 3 90 

Хімія  3 90 

Вища математика 4 120 

Топографія з основами геодезії 3,5 105 

Основи фізичної географії 4,5 135 

Історія географії 3 90 

Астрономія 3 90 

Інформатика з основами геоінформатики 3 90 

Геологія загальна та історична 5,5 165 

Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства 5,5 165 

Основи суспільної географії 4 120 

Раціональне використання природних ресурсів і охорона 

природи 

3 90 

Безпека життєдіяльності,  цивільний захист та сестринська 

справа 

3 90 

Метеорологія і кліматологія 4 120 

Геоморфологія 4 120 

Картографія  3,5 105 

Біогеографія 3,5 105 

Загальна гідрологія 3,5 105 

Ландшафтознавство 3,5 105 

Психологія 3,5 105 

Педагогіка 4 120 

Географія населення  3 90 

Фізична географія материків і океанів 8,5 255 

Регіональна економічна і соціальна географія 8,5 255 

Загальна методика навчання географії 4 120 

Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в 

галузі) 

3 90 

Фізична географія України 3 90 

Політична географія 3 90 

Економічна і соціальна географія України 3 90 

Грунти світу 3 90 

Еволюційна географія 3 90 

Методика викладання фізичної географії 3 90 

Сучасна географічна освіта і наука 3,5 105 

Охорона здоров’я дітей та шкільна гігієна 3 90 

Методика викладання економічної і соціальної географії 

зарубіжних країн 

3 90 

Соціоекологічні проблеми в освіті 3 90 

Державний іспит 3 90 

Практика виробнича 6 180 

Практика педагогічна 6 180 

Всього нормативних навчальних  дисциплін 180 5400 
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни вільного вибору студента 

2.1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Екологічна культура 3 90 



Геоурбаністика   

Пам’ять природи 

Основи географічного українознавства 

Давня людина і природа 

Організація управління в екологічній діяльності 

Природокористування і сталий розвиток 3 

 

90 

 Медична географія 

Ресурсологія 

Основи геопросторової культури 

Організація та управління природно-заповідними 

територіями 

Геоінформаційне картографування і моделювання 

Туризм як суспільно-економічний феномен 

Соціальне грунтознавство 3 

 

90 

 Палеогеографічна обумовленість родовищ корисних 

копалин 

Львовознавство: географія історико-культурної спадщини 

Міжнародне співробітництво в екології 

Економіка природокористування 

Соціекологічні напрями використання рекреаційних 

територій 

Музейний простір України 

Геоекологічні основи рекреації 

Інвестиційна привабливість земель 3 

 

90 

Визначні пам’ятки природи Землі 

Тренди розвитку зеленої економіки 

Гідроекологічний моніторинг 

Соціоекологія 

Соціальні проблеми розвитку туризму у м. Львові 

Мистецтво реклами 

Атмосфера і суспільство 

2.1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

Океанологія 5,5 165 

Геоекологічні основи рекреації 

Геоморфологія материків і океанів 5,5 165 

Рельєф і палеогеографія України 

Флювіальний рельєф Землі 

Географія туризму в Україні з основами туризмознавства 3 90 

Географія глобальних проблем людства 

Географія міжнародних зв’язків України 

Техніко-економічні основи виробництва у шкільній 

географії 

4 120 

Геоекономіка: наука і освіта 

Геокультура і геоосвіта України 

Маркетингова географія 

Екологія людини 3 90 

Організація природо-краєзнавчих маршрутів 

Екологічна освіта 

Етногеографія України з основами етнології 3 90 

Географія Українських Карпат і Криму 

Політична географія України 

Грунти України 3 90 



Екологія та охорона грунтів 

Методика викладання екології 

3 90 

Аналіз геопросторових даних  

Геоекологічні проблеми малих річок 

Практика навчальна ознайомча 6 180 

Практика навчальна комплексна 6 180 

Курсова робота (3 курс 3 90 

Курсова робота (4 курс) 3 90 

Всього вибіркових навчальних дисциплін 60 1800 

Всього за час навчання 240 7200 

 
 ІV. Працевлаштування та продовження освіти 

1. Професійні права Професійна діяльність у галузі освіти, педагогіки  

та дотичних до неї сферах. 
Основна (базова) середня школа, спеціалізовані школи І-ІІ 

ступенів, заклади дошкільної та позашкільної освіти.  

 

Вчитель середнього навчально-виховного закладу 

(2320); географ (2442.2); фахівець в галузі освіти 

(33); асистент вчителя (3340); інструктор-методист 

з туризму (3340); асистент географа (3439); 

асистент географа-економіста (3439); асистент 

економіста-демографа (3434); керівник гуртка 

(1229.6); керівник позанавчальної виховної роботи 

з іноземними учнями (1229.4); консультант 

(2419.2); лаборант (освіта) (3340); методист 

культурно-освітнього закладу (2455.2); методист 

позашкільного закладу (2359.2); молодший 

науковий співробітник (географія) (2442.1); 

молодший науковий співробітник у інших галузях 

навчання (2359.1) 

2. Продовження освіти 

(академічні права) 

Для ОС «бакалавр» – навчання на наступному 

освітньо-науковому рівні: другий освітньо-

науковий рівень – магістр. 

Набуття часткових кваліфікацій за іншими 

спеціальностями у системі післядипломної освіти 

 V. Стиль та методика викладання 

1. Підходи до викладання 

та навчання. 

Студентоцентроване навчання, проблемно-

орієнтоване навчання, самонавчання, навчання на 

основі самостійних досліджень тощо. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, 

мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття,  

самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо 

2. Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за системою ECTS та національною 

шкалою оцінювання. 



Поточний контроль: усне та письмове опитування, 

оцінка роботи в малих групах, тестування, захист 

індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль: екзамени та заліки з 

урахуванням накопичених балів поточного 

контролю. 

Державна атестація: комплексний державний 

екзамен 

 

  

VI. Компетентності 

 

1. Програмні 

компетентності 

 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у 

галузі 014 середньої освіти (за предметною спеціалізацією 

«Географія»), що передбачає застосування теорій та методів 

освітніх і географічних наук, постійне самонавчання, 

здійснення досліджень, впровадження інновацій  та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і 

вимог 

2. Загальні 

компетентності 

 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії; 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

Здатність діяти соціально відповідально; 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

Прагнення до збереження навколишнього середовища; 

Дослідницькі навички; 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. Дослідницькі навики; 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

Базові знання основ філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 

особистості, схильності до етичних цінностей, знання 

вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

Базові знання в галузі екології та географії, необхідні для 

засвоєння спеціалізованих дисциплін; 

Розкриття змісту, проблем та перспектив географічного 

дослідження за результатами власного географічного 

дослідження; 

Застосування існуючих теоретико-методологічних засад 

певної галузі географічної науки для розуміння і пояснення 

різних проявів об’єкта дослідження; 

Здатність застосовувати теоретико-методичні основи 

фізичної географії для вирішення регіональних екологічних 

проблем; 

Застосування загально прийнятих методик для проведення 

географічних досліджень; удосконалення методик та 



прийомів географічного дослідження за результатами 

самостійно проведених досліджень; 

Здатність оцінювання і прогнозування політичних, 

економічних, соціальних подій та явищ; 

Здатність проводити регіонально-політичні дослідження на 

рівні держави; 

Вирішення соціально-економічних і політичних проблем з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і 

моралі в державних, виробничих, міжособистих та 

суспільних відносинах; 

Здатність самостійно розробити маршрути географо-

краєзнавчих екскурсій; 

Обґрунтування шляхів та методів оптимізації природного 

середовища та природокористування на основі 

камерального та польового дослідження їхнього стану, 

спонтанної та антропогенно зумовленої динаміки, стійкості 

до антропогенних навантажень; 

Володіння методологічними засадами прикладного 

ландшафтознавства, визначення принципів та методів 

прикладних ландшафтних досліджень, навчання студентів 

методик оцінки ландшафту; 

Представлення результатів географічних досліджень; 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

Володіння базовими і знаннями в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій; навики використання 

програмних засобів і навики роботи в комп’ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси 

3. Професійні 

компетентності 

Здатність використовувати систему знань і умінь для 

організації педагогічної діяльності у навчальних закладах; 

Володіння основами планування, проведення занять, 

оформлення науково-педагогічної документації; 

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в 

предметній області; 

Здатність розкриття теоретичних і методологічних засад 

певної галузі географії, історії її розвитку; 

Володіння основами планування, проведення й оформлення 

науково-педагогічного дослідження; 

Здатність застосовувати знання законодавства і стандарту 

України; 

Здатність уберегти цінні геолого-геоморфологічні пам’ятки 

природи України як об’єкти просвітницької та виховної 

роботи; 

Здатність використовувати географічні знання для розробки 

краєзнавчих екскурсій; 

Уміння використовувати сучасні інформаційні технології, 

програмні засоби, навички роботи з комп’ютерними 

мережами для формування початкових географічних знань; 

Уміння оцінювати складність та гостроту проблем 

природокористування; 

Здатність проводити самостійні наукові і науково-

педагогічні (географічні) дослідження. 

 



VII. Результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

Знання: 

Володіти базовими теоріями та методиками сучасної 

педагогічної науки 

Володіти методами викладння географії у середній школі 

Здатність враховувати особливості вікової психології учнів та її 

врахування при плануванні навчального процесу у середній 

школі 

Здатність орієнтуватися у психолого-педагогічних засадах 

розвитку учнів засобами географії 

Усвідомлення освітньо-наукового потенціалу географії для 

розвитку дітей і юнацтва 

Здатність до розроблення навчально-методичних матеріалів для 

проведення занять з географії у середній школі та позашкільних 

закладах навчання 

Вільне володіння географічною лексикою та термінологією 

Здатність використовувати когнітивно-пізнавальну активність, 

творчо-пошукові дії у процесі роботи над географічно-

педагогічними науковими пошуками 

Вивчити географічну номенклатуру – основні назви і 

розташування природних об’єктів на поверхні Землі 

Визначати групи елементарних грунтових процесів 

Визначити внутрішні і зовнішні чинники формування 

економіко- і соціально-географічної термінології 

Визначити тенденції подальшого розвитку розвинених країн, 

країн, що розвиваються та постсоціальних країн світу в умовах 

глобалізації 

Відтворити теоретичні і методичні засади функціонування 

Метеорологічної служби України і світу 

Володіти базовими поняттями геоекології як науки про 

геоекосистеми (ГЕС) 

Володіти навиками збору, зведення, аналізу вихідної інформації 

про природні ресурси та проводити їхню оцінку 

Володіти навичками досліджень краєзнавчої тематики 

Впорядкувати основні методи геоінформаційного 

картографування і моделювання 

Встановити особливі відмінні риси національної і регіональної 

економіки залежно від економічного потенціалу території та 

вміти застосовувати дані знання у шкільному курсі 

Зібрати інформацію із соціально-географічної характеристики 

окремих регіонів розвинених країн, країн, що розвиваються та 

постсоціальних країн світу 

Знання структури, функцій та стратегії сталого розвитку 

водного господарства 

Знати найважливіші аспекти функціонування компонентів 

біосфери як природної підсистеми географічної оболонки 

Знати основи першої медичної допомоги 

Знати основні етапи історико-географічних змін на території 

України 

Знати основні принципи складання схем і проектів у галузі 

геопланування 

Знати основні теоретичні положення хімії твердої, рідкої і 

газоподібної фаз ґрунту та володіти навиками оцінки хімічних 

основ родючості ґрунтів 



Знати особливості та функціонування урбанізованих територій 

Знати принципи застосування методу моделювання у 

конструктивно-географічних дослідженнях, його можливості та 

обмеження 

Знати принципи, класифікаційні категорії ґрунтово-

географічного, агроґрунтового районування території України 

Знати структуру, зміст, завдання та порядок проведення 

державного земельного кадастру 

Знати структуру, зміст, завдання та порядок проведення 

кадастру природних ресурсів 

Знати типологію та класифікацію об’єктів еколого-

географічного прогнозування, наукові основи географічного 

прогнозу 

Знати характерні особливості галузевої і територіальної 

структури господарства України 

Знати характерні особливості фізико-географічного районування 

України 

Назвати властивості ландшафтів та закономірності їхньої 

організації в просторі і часі 

Назвати всі країни світу та поділити їх на держави та залежні 

країни 

Назвати географічні ареали різних таксономічних одиниць 

рослинного і тваринного світу 

Назвати головні генетичні типи рельєфу Землі 

Назвати головні географічні закони розвитку світового 

господарства 

Назвати законодавчо-нормативну базу національної системи 

стандартизації 

Назвати основні поняття політичної науки, розкрити їх зміст 

Назвати показники біопродуктивності природних ценозів і 

агроценозів 

Назвати предмет, мету та завдання управління в екологічній 

діяльності на сучасному етапі 

Назвати рівні організації живої речовини та галузі й підрозділи 

екології 

Назвати структуру державного моніторингу в Україні 

Назвати суть, об’єкт, предмет, мету, завдання геоекологічного 

картографування 

Назвати та описати основні поняття загальної гідрології: водні 

об’єкти, гідрологічні характеристики, гідрологічний режим, 

гідрологічні процеси та методи їх вивчення 

Описати властивості земної поверхні у геометричному 

відношенні із використанням картографічних проекцій 

Описати властивості порід 

Описати головні стратегічні цілі держави та напрями діяльності 

й систему заходів під час використання та охорони земель 

Описати історико-термінологічний апарат політичної географії 

Описати медико-географічну ситуацію території 

Описати можливості застосування геоматики у науці, освіті, 

педагогіці 

Описати напрямки геоекологічних досліджень басейнових 

систем 

Описати об’єкти географічних досліджень в польових умовах 

Описати організаційну структуру, зміст і завдання 



географічного моніторингу на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях 

Описати предметну область суспільної географії, визначити 

пункти її зростання у процесі навчання географії у середній 

школі 

Описати соціально-економіко-географічну інтерпретацію 

отриманих розв’язків задач 

Описати тектоніко-геологічну будову, рельєф, корисні 

копалини, клімат, внутрішні води, рослинність, природні зони 

материків і океанів та їхніх регіонів 

Описати урбанізаційні процеси на різних просторових рівнях 

Складати список понять з окремих тем курсу, пояснити їхній 

зміст 

Установити зв’язок між національними і регіональними 

особливостями формування економічного потенціалу країни 

Розуміння: 

Аргументувати переваги нових підходів до розв’язання науково-

педагогічної проблеми 

Визначати перспективні напрямки сталого розвитку природного 

середовища 

Володіти базовими уявленнями про сучасні напрацювання в 

педагогіці середньої школи 

Встановити основні тенденції використання земельних ресурсів 

у світі та Україні, розуміти ризики їхньої вичерпності для 

існування людського суспільства 

Демонструвати розуміння і опрацювання ідей і думок на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів 

Дотримуватись морально-етичних аспектів досліджень, 

інтелектуальної чесності, професійного кодексу поведінки 

Здатність до усвідомленого поповнення і розширення 

комунікативних навичок у професійній сфері впродовж життя 

Здатність до усної та письмової ділової комунікації державною 

мовою для спілкування у професійній та соціально-культурній 

сферах 

Здатність розуміти та поважати представників інших культур, 

ефективно застосовуючи комунікаційні концепції 

Зробити висновок про стан ґрунтового покриву 

Ідентифікувати елементарні грунтові процеси 

Ідентифікувати основні породи та мінерали 

Ідентифікувати урбанізовані території та їх типи 

Ідентифіувати класифікаційні одиниці ґрунтів в полі та в натурі 

Інтерпретувати дані про стан та тенденції розвитку географічних 

об’єктів та явищ у формі інтегральних таблиць та графічних 

матеріалів 

Інтерпретувати результати соціально-географічних досліджень 

Інтерпретувати специфіку основних тем політології, зокрема 

політичних режимів, партій, виборів, державної політики, тощо 

Класифікувати види природних ресурсів за різними 

показниками 

Класифікувати галузі господарства, установи та проектні 

установи, у яких проводяться дослідження конструктивно-

географічного змісту 

Класифікувати географічні карти, атласи, глобуси 

Класифікувати країни світу за різними типами та 



різноманітними показниками 

Класифікувати ландшафти і пояснити закономірності їх 

поширення на поверхні Землі 

Класифікувати основні види природокористування 

Класифікувати основні напрями і форми міжнародного 

співробітництва у галузі охорони довкілля 

Класифікувати природні та антропогенні чинники за впливом на 

функціонування земельних ресурсів 

Класифікувати суб’єкти проведення екологічного контролю 

Класифікувати сучасні процеси і тенденції у практиці 

планування територій 

Класифікувати та аргументувати види геоекономіки й 

геополітики 

Класифікувати угруповання організмів з погляду їхньої 

організації, таксономічного складу, динаміки і географічного 

поширення 

Коректно тлумачити та володіти поняттям “глобальне місто 

Ознайомитися зі світовим досвідом використання поновлюваних 

енергоресурсів 

Описати зв’язки організмів і їхніх популяцій з навколишнім 

середовищем 

Опрацювати сучасні польові методи метризації компонентів 

природного довкілля 

Оцінити засвоєння нових знань, володіння сучасними 

інформаційними технологіями 

Показати можливості збалансованого розвитку 

Пояснити закономірності формування та поширення процесів 

теплообігу, вологообігу та атмосферної циркуляції, 

вимірювання та інтерпретація їх характеристик 

Пояснити методику суспільно-географічного дослідження міста 

Пояснити основні традиційні та новітні методики дослідження 

ГЕС 

Пояснити різницю між типами рельєфу 

Пояснити суттєві відмінності між законами і закономірностями з 

одного боку і теоріями та концепціями – з іншого 

Пояснити тенденції історико-географічного розвитку України 

Продемонструвати поняттєво-термінологічний апарат 

політичної географії 

Розкрити головні теоретичні положення охорони водних 

ресурсів 

Розкрити зміст головних політологічних доктрин 

Розкрити теоретико-методологічні засади наукової бази 

геоекологічних досліджень басейнових систем 

Розуміння і опрацювання ідей і думок на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

Розуміння і опрацювання ідей і думок на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

Розуміти значення дії різних чинників економіко-географічної 

диференціації України 

Розуміти прояви тектонічних процесів у літосфері та на земній 

поверхні; розподіл сонячного тепла по земній поверхні та його 

наслідки в атмосфері, гідросфері та біосфері 

Розуміти сучасні проблеми та перспективи розвитку міста як 

урбосистеми 



Розуміти сучасні процеси і тенденції у практиці просторового 

розвитку 

Розуміти сучасні процеси і тенденції у практиці територіального 

планування 

Розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції 

Схарактеризувати понятійний апарат та основні властивості 

об’єктів географічного прогнозування 

Формувати знання методів та методик дослідження 

Застосування знань: 

Демонструвати власну науково-педагогічну культуру 

Уміння діагностувати і корегувати власну професійну 

діяльність, оцінювати педагогічний досвід у галузі викладання 

географії з метою професійного самовдосконалення й свідомого 

вибору шляхів вирішення проблем у навчально-виховному 

процесі 

Здатність  

Виділити головні етапи та періоди розвитку географічної науки 

Виділити та сформулювати головні геоекономічні, 

геостратегігічні, геополітичні проблеми 

Виділити характерні риси типів рельєфу 

Визначати ієрархічні рівні територій 

Визначати перспективні напрямки розвитку глобальних міст, 

виходячи з їх природних умов, ресурсів та геопросторового 

розташування 

Визначати проблеми і перспективи розвитку економічних 

районів України 

Визначати співвідношення понять просторове планування, 

ландшафтне планування, планування територій 

Визначити роль екологічної культури серед студентів 

Використовувати усно і письмово професійну українську мову 

Використовувати якісні реакції для виявлення головних 

компонентів снігу, природних вод 

Відповідати за безпеку праці в процесі наукових досліджень, 

роботи 

Вміти використовувати сучасні лабораторно-аналітичні методи 

для проведення якісного і кількісного аналізу ґрунтів 

Володіння фаховою термінологією іноземними мовами 

Володіти навиками аналізу чинників ґрунтоутворення та 

встановлювати їхній вплив на властивості ґрунтів 

Володіти навиками збору, зведення, аналізу вихідної інформації 

про земельні ресурси, проводити їхню оцінку та класифікацію 

Володіти навичками наукових досліджень 

Володіти навичками необхідними для вирішення проблем 

порушення довкілля у наслідок антропогенної діяльності 

Впорядкувати відомості про особливості і чинники формування 

мережі міських поселень в Україні 

Встановити головні тенденції розвитку географічної науки від 

найдавнішого часу по сьогодення 

Встановити основні тенденції використання ґрунтових ресурсів 

України, розуміти ризики поширення деградаційних процесів і 

загрози національній безпеці 

Встановити основні тенденції використання природних ресурсів, 

розуміти ризики вичерпності для існування людського 



суспільства 

Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

Демонструвати розуміння і опрацювання ідей і думок на основі 

логічних аргументів та перевірених фактів 

Дослідити географічні аспекти освоєння і раціонального 

використання відновних енергетичних ресурсів окремих 

територій у взаємозв'язку з природним ресурсним потенціалом 

Дослідити національні і регіональні відмінності функціонування 

геоекономіки 

Дослідити основні проблеми накопичення відходів в Україні 

Закріпити знання на практичних роботах з питання вивчення 

морфологічних ознак і властивостей ґрунтового профілю 

Засвоїти основні підходи до формування системи сортування 

твердих побутових відходів 

Застосовувати аналітичні методи при визначенні фізичних 

властивостей ґрунтів 

Застосовувати закони термодинаміки для оцінки напрямку 

хімічних реакцій 

Застосовувати історико-географічні знання в сучасних 

суспільно-політичних умовах 

Застосовувати методи географічного прогнозування в 

пошукових географічних дослідженнях 

Застосовувати нормативні документи в галузі охорони довкілля 

Застосовувати показники хімічного стану для вирішення питань 

бонітування і моніторингу ґрунтів, а також їх оптимального 

використання у землеробстві 

Застосовувати схему планетарної циркуляції атмосфери і схему 

загальної циркуляції океанічних вод для розуміння розподілу 

тепла та вологи для материків та океанів, а також розподілу 

температури та солоності в океанічних водах 

Застосовувати теоретичні основи концепції пам’яті едафотопів у 

відношенні до мінливих чинників середовища 

Застосовувати фахові та фундаментальні знання з української 

мови у професійній діяльності 

Застосувати аерокосмічні методи для вирішення географічних 

завдань 

Застосувати знання при польових дослідженнях ґрунтів 

Застосувати знання про ландшафти і їхні морфологічні одиниці 

для складання ландшафтних карт 

Застосувати отримані знання у власних дослідженнях 

Застосувати отримані соціально-географічні результати для 

моделювання соціальної поведінки населення на локальному, 

регіональному й глобальному рівнях 

Застосувати покомпонентний аналіз природи материка з 

виділенням основних зональних закономірностей і їх місцевого 

прояву, для характеристики в зонально-регіональному аспекті 

по фізико-географічних країнах і областях 

Застосувати пошук, накопичення та обробку наукової 

інформації 

Застосувати способи зображення земної поверхні та площині у 

вигляді топографічних карт і планів 

Застосувати статистичні та математичні методи до вирішення 

задач 



Здійснювати паспортну характеристику міста, використовуючи 

дані статистичних управлінь, Інститутів містобудування 

Здійснювати режимні спостереження в рамках роботи 

метеорологічної станції, статистично опрацьовувати і 

просторово інтерпретувати результати метеорологічного 

дослідження, аналізувати синоптичну карту і здійснювати 

прогноз погоди 

Здійснювати функціональне зонування (зоннінг) малих міст 

Зібрати соціально-географічну інформацію з використанням 

сучасних інформаційних технологій 

Зібрати та впорядкувати інформацію з населення світу, регіонів, 

країн 

Зібрати та впорядкувати інформацію з тематики глобального 

розвитку 

Зібрати, оволодіти сучасними дистанційними методами 

дослідження природи Землі та земної поверхні 

Знайти та впорядкувати список інформаційних джерел з 

геоекономіки, геостратегії, геополітики 

Ілюструвати загальну та спеціальну методологію проведення 

екскурсій містом 

Інтерпретувати статистичні та картографічні дані про населення 

Коректно застосовувати базові методи статистичного аналізу 

даних 

Навчити «читати» результати аналізів проб та зразків, 

відібраних в польових умовах та визначених в сертифікованих 

лабораторіях 

Обчислити морфометричні характеристики різних типів водних 

об’єктів та проаналізувати їх вплив на гідрологічні 

характеристики і процеси 

Окреслити теоретико-методологічні засади урбаністики 

Організовувати безпечні умови праці 

Отримати навички роботи з архівними, опублікованими та 

збереженими в АІС ДВК матеріалами про водні ресурси, їхню 

кількість та якість 

Побудувати векторні та расторві геодані 

Побудувати геоінформаційну картографічну модель 

Показати володіння усною та письмовою діловою комунікацією 

іноземними мовами для спілкування у професійній та соціально-

культурній сферах 

Показати головні риси сучасної екологічної ситуації та 

запропонувати шляхи її покращення 

Показати зв'язок між екологічним вихованням і екологічною 

культурою 

Показати місце охорони біотичного різноманіття в системі наук 

про землю та її розвиток в Україні 

Пояснити вплив політології на розвиток політичної географії 

Проводити інвентаризацію, узагальнення інформації про 

територію та здійснювати її комплексний аналіз 

Реконструювати формування країнознавчої карти світу та на 

основі цього спрогнозувати її розвиток у перспективі 

Розкрити теоретичні і методичні основи охорони атмосферного 

повітря і водних ресурсів 

Розробляти макети, картосхеми, профілі з використанням 

інформаційних технологій 



Складати карту ґрунтів території 

Складати принципові проектні схеми та обґрунтовувати головні 

напрями розвитку певного регіону 

Слідкувати за нормами дотримання умов праці 

Сформувати розуміння необхідності охорони біотичного 

різноманіття, вміння й навички застосування правового, 

економічного, управлінського механізмів його збереження 

Усувати небезпечні моменти у процесі праці 

Характеризувати показники водокористування і водовідведення 

в Україні 

Аналіз: 

Аналізувати власні результати роботи та порівнювати їх з 

результатами інших 

Аналізувати внесок у філософію окремих особистостей 

Аналізувати головні екологічні проблеми, пов’язані із 

природокористуванням 

Аналізувати головні політологічні теорії, концепції, гіпотези 

Аналізувати законодавчі та природоохоронні вимоги у сфері 

управління розвитком територій 

Аналізувати законодавчу та нормативну базу європейських 

країн у сфері просторового планування 

Аналізувати закономірності трансформації природних 

ландшафтів під впливом господарської діяльності людини 

Аналізувати закономірності трансформації природних 

ландшафтів під впливом господарської діяльності людини 

Аналізувати затрату часу на досягнення бажаного результату 

Аналізувати картографічні зображення за допомогою 

спеціалізованих програмних продуктів 

Аналізувати картографічні твори 

Аналізувати критично наявний літературний, картографічний 

матеріал на предмет дослідження 

Аналізувати можливості інтерпретації матеріалів дистанційного 

зондування земної поверхні для вирішення різних географічних 

завдань в картографії, метеорології, гідрології, геології, 

геоморфології, педології, гбіогеоценології, созології, 

ландшафтознавств 

Аналізувати природні об’єкти за кислотно-основними 

властивостями, буферністю та хімічним складом 

Аналізувати природні та суспільні географічні явища за 

допомогою технології геоматики 

Аналізувати причини виникнення глобальних екологічних 

проблем людства 

Аналізувати сучасний стан і перспективи розвитку 

конструктивно-географічних досліджень в Україні 

Аналізувати та обробляти дані гідрологічних спостережень, 

виявляти зв’язки між кліматичними, гідрологічними та 

екологічними процесами 

Аналізувати тенденції демогеографічних процесів та 

міжрегіональні відмінності розселення в Україні 

Аналізувати тенденції розвитку економіко- і соціально-

географічної термінології 

Аналізувати фізику твердої фази ґрунтів (гранулометричний, 

мікроагрегатний, структурно-агрегатний склад ґрунтів) 

Аналізувати характер впливу міграцій та демографічного 



розвитку на усі підсистеми суспільства 

Вибрати, на основі опрацьованого матеріалу, власну політико-

ціннісну позицію 

Виділити міжрайонні, кущові та первинні системи розселення в 

межах адміністративних районів 

Визначити закономірності структури природоохоронних 

територій 

Визначити необхідні статистичні та математичні методи 

Виявити історичні етапи просторового розвитку міста, 

аналізувати генеральні плани  великих міст України 

Виявляти і вивчати закони природи, які відбивають 

взаємозв'язки і взаємозумовленість її складових частин 

Зробити висновок про доцільність використання картографічних 

творів у майбутній практичній діяльності за спеціальністю 

Ознайомити з правовими питаннями здійснення екологічного 

контролю 

Пояснити базові положення стандартів у галузі якості довкілля 

Пояснити основні принципи та механізми управління 

Пояснити сутність філософських понять 

Пояснити формування магматичних, метаморфічних та осадових 

порід 

Проаналізувати нормативно-законодавчу базу в галузі охорони 

атмосферного повітря, нормування якості атмосферного повітря 

Проаналізувати порядок притягнення до адміністративної 

відповідальності порушників природоохоронного законодавства 

Розуміти явища перетворення енергії у геосистемах, роль енергії 

у геосферних процесах 

Систематизувати самостійне навчання й прагнення освоювати 

нове, використовуючи здобуті знання 

Узагальнити теоретико-методичні аспекти дослідження міського 

середовища шляхом вивчення вітчизняних та зарубіжних 

методик 

Упорядкувати зібраний матеріал дослідження 

Упорядкувати способи соціально-економічного картографічного 

зображення 

Упорядкувати структуру поняттєво-термінологічної системи 

“економічна географія”, “соціальна географія” 

Установити причинно-наслідкові зв'язки між компонентами 

географічної оболонки та явищами в межах природних регіонів 

Синтез: 

Аргументувати вибір європейських моделей просторового 

планування як оптимальних для впровадження в Україні 

Аргументувати отримані результати дослідження 

Аргументувати підходи до визначення понять “світове 

господарство” 

Аргументувати суть політико-географічних та геополітичних 

концепцій та теорій 

Визначати особливості розвитку та управління територіями 

Визначити роль ООН і спеціалізованих організацій у розв’язанні 

глобальних екологічних проблем сучасності 

Висвітлити історичний аспект та сучасні підходи до метризації 

природного довкілля 

Виявляти можливості та шляхи регулювання міграційних 

процесів і демографічного розвитку 



З’ясувати роль підвищення рівня екологічної культури у 

підвищенні якості довкілля 

Обговорити законодавчі акти України, в яких регламентовано 

засади екологічного управління 

Обгрунтувати вплив вищої математики на сучасне життя 

суспільства 

Опановувати знання про природу та життя людини 

Поглибити навички збору та опрацювання значної кількості 

статистичних та інших первинних матеріалів відповідних 

управлінь і установ 

Поєднати методи комп’ютерного картографування 

Показати підходи стосовно будови агроекосистем, висвітлити 

умови їхньої цілісності, стійкості та життєздатності й зазначити 

їхні головні функції 

Порівнювати стандартизовані норми праці з реальними 

Порівняти біопродуктивність ценозів і агроценозів 

Пояснити вплив абіотичних, біотичних і антропогенних 

чинників на розвиток живих організмів 

Пояснити особливості використання ГК і його практичне 

значення, пояснити роль геоекологічного картографування в 

науці та управлінні 

Пояснити та аргументувати вплив фізико-географічних чинників 

на формування водного режиму 

Пояснити територіальну організацію сфери охорони здоров’я 

Пояснити терміни оцінки здоров’я населення та сфери охорони 

здоров’я 

Пояснювати теплові властивості ґрунтів; електрофізичні 

властивості і радіоактивність ґрунтів; водно-фізичні властивості 

ґрунтів 

Розрахувати концентрації домішок в повітрі, визначати 

комплексні показники забруднення атмосфери 

Синтезувати результати дослідження у структурованому звіті та 

використати при написанні курсової роботи чи дипломного 

проекту 

Систематизувати розуміння і опрацювання ідей і думок на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів 

Скласти список основних джерел географічного краєзнавства 

Спланувати структуру дослідницької діяльності 

Сформулювати систематизований комплекс знань про загальні 

принципи, форми та методи проведення польових 

картографічних досліджень 

Узагальнити закордонний досвід територіального менеджменту 

та маркетингу 

Узагальнити методи ГІС-аналізу та картографування 

Узагальнити теоретико-методологічні основи охорони 

біотичного різноманіття 

Узагальнити український досвід просторового планування 

Узагальнювати результати досліджень попередників та 

пропонувати власні шляхи розв’язання наукової проблеми 

Установити зв’язок між біопродуктивність ґрунтів і діяльністю 

людини 

Оцінювання: 

Аргументувати застросування алгоритмів і методик 

геоекологічного картографування природних, господарських і 



соціальних компонентів геосистем, апаратні і програмні засоби 

геоекологічного картографування 

Вдосконалити фахові знання задля їхнього застосування на 

практиці 

Визначати ієрархічні рівні територій 

Визначити місце української географії у контексті європейської і 

світової науки 

Випробувати сучасні геоінформаційні технології з метою 

створення картографічних основ і цифрових моделей рельєфу 

Виявити головні проблеми територіальної організації 

розселення і перспективи розвитку демогеографічної ситуації в 

Україні 

Встановити закономірності поширення ґрунтів в просторі 

Встановлювати проблеми та перспективи подальших досліджень 

Коректно інтерпретувати результати кількісного моделювання 

об’єктів та процесів 

Моделювати оптимальні вектори сталого розвитку глобальних 

міст 

Оцінити види антропогенного навантаження на басейнову 

систему 

Оцінити гостроту актуальних проблем глобального розвитк 

Оцінити еколого-економічну ефективність сучасних технологій 

поводження з відходами 

Оцінити економіко-географічне положення, сучасне розселення 

населення, природно-ресурсний потенціал та господарські 

комплекси розвинених країн, країн, що розвиваються та 

постсоціальних країн світу 

Оцінити методи управління на природно-заповідних територіях 

Оцінити показники властивостей ґрунтів 

Оцінити роль ґрунтових процесів у формуванні грунтів 

Оцінити роль міжнародних організацій країн, регіонів, типів 

країн у формуванні світового економіко-географічного простору 

Оцінити стан використання різних видів природних ресурсів 

Оцінити стан природного середовища певної території на основі 

застосування програми та методики комплексного 

ландшафтного моніторингу 

Оцінити характер і гостроту проблем міського розвитку 

Передбачати тенденції розвитку міст, агломерацій, 

мегалополісів 

Передбачати тенденції розвитку населення окремих країн та 

регіонів 

Передбачити тенденції глобального розвитку політичної сфери 

суспільства 

Передбачити тенденції розвитку міграційних та демографічних 

процесів 

Планувати види наукових досліджень на природоохоронних 

об’єктах 

Порівнювати демографічні тенденції розвитку міст різних 

регіонів України 

Порівняти результати власних спостережень/досліджень із 

зразками аналогічних досліджень провідних вчених 

Прогнозування змін бонітету ґрунту 

Прогнозувати зміни на локальному і регіональному рівнях 

Пропонувати шляхи покращення ефективності 



природокористування 

Пропонувати шляхи покращення використання водних ресурсів 

 

VІІI. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних 

компетентностей та результатів навчання 

 
Програмні компетентності, 

якими повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання Назви елементів навчання 

(дисциплін, практик тощо) 

І. Цикл загальних компетентностей 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Зібрати інформацію із соціально-

географічної характеристики окремих 

регіонів розвинених країн, країн, що 

розвиваються та постсоціальних країн 

світу 

Регіональна економічна і 

соціальна географія 

Оцінити економіко-географічне 

положення, сучасне розселення 

населення, природно-ресурсний 

потенціал та господарські комплекси 

розвинених країн, країн, що 

розвиваються та постсоціальних країн 

світу 

Визначити тенденції подальшого 

розвитку розвинених країн, країн, що 

розвиваються та постсоціальних країн 

світу в умовах глобалізації 

Описати тектоніко-геологічну будову, 

рельєф, корисні копалини, клімат, 

внутрішні води, рослинність, природні 

зони материків і океанів та їхніх 

регіонів 

Фізична географія 

материків і океанів 

Застосувати покомпонентний аналіз 

природи материка з виділенням 

основних зональних закономірностей і 

їх місцевого прояву, для 

характеристики в зонально-

регіональному аспекті по фізико-

географічних країнах і областях 

Установити причинно-наслідкові 

зв'язки між компонентами географічної 

оболонки та явищами в межах 

природних регіонів 

Назвати географічні ареали різних 

таксономічних одиниць рослинного і 

тваринного світу 

Біогеографія 

Описати зв’язки організмів і їхніх 

популяцій з навколишнім середовищем 

Класифікувати угруповання організмів 

з погляду їхньої організації, 

таксономічного складу, динаміки і 

географічного поширення 



Здатність застосовувати 

знання в практичних 

ситуаціях 

Класифікувати географічні карти, 

атласи, глобуси 

Картографія 

Аналізувати картографічні твори 

Зробити висновок про доцільність 

використання картографічних творів у 

майбутній практичній діяльності за 

спеціальністю 

Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професії 

Описати предметну область суспільної 

географії, визначити пункти її 

зростання та виходу у сферу суспільну 

практику 

Основи суспільної 

географії 

Складати список понять з окремих тем 

курсу, пояснити їхній зміст 

Пояснити суттєві відмінності між 

законами і закономірностями з одного 

боку і теоріями та концепціями – з 

іншого 

Вивчити географічну номенклатуру – 

основні назви і розташування 

природних об’єктів на поверхні Землі 

Основи фізичної географії 

Розуміти прояви тектонічних процесів 

у літосфері та на земній поверхні; 

розподіл сонячного тепла по земній 

поверхні та його наслідки в атмосфері, 

гідросфері та біосфері 

Застосовувати схему планетарної 

циркуляції атмосфери і схему загальної 

циркуляції океанічних вод для 

розуміння розподілу тепла та вологи 

для материків та океанів, а також 

розподілу температури та солоності в 

океанічних водах 

Виділити головні етапи та періоди 

розвитку географічної науки 

Історія географії 

Встановити головні тенденції розвитку 

географічної науки від найдавнішого 

часу по сьогодення 

Визначити місце української географії 

у контексті європейської і світової 

науки 

Відтворити теоретичні і методичні засади 

функціонування Метеорологічної служби 

України і світу 

Метеорологія і 

кліматологія 

Пояснити закономірності формування 

та поширення процесів теплообігу, 

вологообігу та атмосферної циркуляції, 

вимірювання та інтерпретація їх 

характеристик 

Здійснювати режимні спостереження в 

рамках роботи метеорологічної станції, 

статистично опрацьовувати і 

просторово інтерпретувати результати 

метеорологічного дослідження, 

аналізувати синоптичну карту і 



здійснювати прогноз погоди 

Назвати та описати основні поняття 

загальної гідрології: водні об’єкти, 

гідрологічні характеристики, 

гідрологічний режим, гідрологічні 

процеси та методи їх вивчення 

Загальна гідрологія 

Обчислити морфометричні 

характеристики різних типів водних 

об’єктів та проаналізувати їх вплив на 

гідрологічні характеристики і процеси 

Пояснити та аргументувати вплив 

фізико-географічних чинників на 

формування водного режиму 

Назвати властивості ландшафтів та 

закономірності їхньої організації в 

просторі і часі 

Ландшафтознавство 

Класифікувати ландшафти і пояснити 

закономірності їх поширення на 

поверхні Землі 

Застосувати знання про ландшафти і 

їхні морфологічні одиниці для 

складання ландшафтних карт 

Описати історико-термінологічний 

апарат політичної географії 

Політична географія 

Продемонструвати поняттєво-

термінологічний апарат політичної 

географії 

Аргументувати суть політико-

географічних та геополітичних 

концепцій та теорій 

Пояснити терміни оцінки здоров’я 

населення та сфери охорони здоров’я 

Медична географія 

Описати медико-географічну ситуацію 

території 

Пояснити територіальну організацію 

сфери охорони здоров’я 

Назвати рівні організації живої 

речовини та галузі й підрозділи екології 

Основи екології 

Пояснити вплив абіотичних, біотичних 

і антропогенних чинників на розвиток 

живих організмів 

Показати головні риси сучасної 

екологічної ситуації та запропонувати 

шляхи її покращення 

Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

Володіти навичками наукових 

досліджень 

Практика виробнича  

Аргументувати отримані результати 

дослідження 

Встановлювати проблеми та 

перспективи подальших досліджень 

Описати урбанізаційні процеси на 

різних просторових рівнях 

Геоурбаністика 

Оцінити характер і гостроту проблем 

міського розвитку  



Передбачати тенденції розвитку міст, 

агломерацій, мегалополісів 

Прогнозування змін бонітету ґрунту 

Оцінити стан використання різних 

видів природних ресурсів 

Раціональне використання 

природних ресурсів і 

охорона природи Класифікувати види природних 

ресурсів за різними показниками 

Аналізувати головні екологічні 

проблеми, пов’язані із 

природокористуванням 

Узагальнити теоретико-методичні 

аспекти дослідження міського 

середовища шляхом вивчення 

вітчизняних та зарубіжних методик 

Основи геопросторової 

культури 

Виявити історичні етапи просторового 

розвитку міста, аналізувати генеральні 

плани  великих міст України 

Здійснювати функціональне зонування 

(зоннінг) малих міст 

Назвати головні генетичні типи 

рельєфу Землі 

Геоморфологія 

Пояснити різницю між типами рельєфу 

Виділити характерні риси типів 

рельєфу 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел  

Зібрати та впорядкувати інформацію з 

населення світу, регіонів, країн 

Географія населення 

Інтерпретувати статистичні та 

картографічні дані про населення 

Передбачати тенденції розвитку 

населення окремих країн та регіонів 

Знати характерні особливості фізико-

географічного районування України 

Фізична географія України 

Визначати перспективні напрямки 

сталого розвитку природного 

середовища 

Виявляти і вивчати закони природи, які 

відбивають взаємозв'язки і 

взаємозумовленість її складових частин 

Ідентифікувати основні породи та 

мінерали 

Геологія загальна та 

історична 

Пояснити формування магматичних, 

метаморфічних та осадових порід 

Описати властивості порід 

Застосовувати закони термодинаміки 

для оцінки напрямку хімічних реакцій 

Хімія  

 

Аналізувати природні об’єкти за 

кислотно-основними властивостями, 

буферністю та хімічним складом 

Використовувати якісні реакції для 

виявлення головних компонентів снігу, 

природних вод 

Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації 

Описати об’єкти географічних 

досліджень в польових умовах 

Практика навчальна 

ознайомча 



Упорядкувати зібраний матеріал 

дослідження 

Порівняти результати власних 

спостережень/досліджень із зразками 

аналогічних досліджень провідних 

вчених 

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

Аналізувати критично наявний 

літературний, картографічний матеріал 

на предмет дослідження 

Курсова робота 

Узагальнювати результати досліджень 

попередників та пропонувати власні 

шляхи розв’язання наукової проблеми 

Аргументувати переваги нових 

підходів до розв’язання наукової 

проблеми 

Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми 

Знати характерні особливості галузевої 

і територіальної структури 

господарства України 

Економічна і соціальна 

географія України 

Розуміти значення дії різних чинників 

економіко-географічної диференціації 

України 

Визначати проблеми і перспективи 

розвитку економічних районів України 

Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети 

Узагальнити теоретико-методологічні 

основи охорони біотичного 

різноманіття 

Основи екології 

Показати місце охорони біотичного 

різноманіття в системі наук про землю 

та її розвиток в Україні 

Сформувати розуміння необхідності 

охорони біотичного різноманіття, 

вміння й навички застосування 

правового, економічного, 

управлінського механізмів його 

збереження 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Аналізувати причини виникнення 

глобальних екологічних проблем людства 

Міжнародне 

співробітництво в екології 

Визначити роль ООН і спеціалізованих 

організацій у розв’язанні глобальних 

екологічних проблем сучасності 

Класифікувати основні напрями і 

форми міжнародного співробітництва у 

галузі охорони довкілля 

Здатність працювати 

автономно 

Знати основи роботи в офісних 

програмах 

Інформатика з основами 

геоінформатики 

Аналізувати картографічні зображення 

за допомогою спеціалізованих 

програмних продуктів 

Розробляти макети, картосхеми, 

профілі з використанням 

інформаційних технологій 

Знати основи першої медичної 

допомоги 

Безпека життєдіяльності,  

цивільний захист та 

сестринська справа Організовувати безпечні умови праці 



Відповідати за безпеку праці в процесі 

наукових досліджень, роботи 

Слідкувати за нормами дотримання 

умов праці 

Охорона праці (основи 

охорони праці, охорона 

праці в галузі) Порівнювати стандартизовані норми 

праці з реальними 

Усувати небезпечні моменти у процесі 

праці 

Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

Показати зв'язок між екологічним 

вихованням і екологічною культурою 

Екологічна культура 

Визначити роль екологічної культури 

серед студентів 

З’ясувати роль підвищення рівня 

екологічної культури у підвищенні 

якості довкілля 

Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт 

Знати основні теоретичні положення 

хімії твердої, рідкої і газоподібної фаз 

ґрунту та володіти навиками оцінки 

хімічних основ родючості ґрунтів 

Хімія 

Вміти використовувати сучасні 

лабораторно-аналітичні методи для 

проведення якісного і кількісного 

аналізу ґрунтів  

Застосовувати показники хімічного 

стану для вирішення питань 

бонітування і моніторингу ґрунтів, а 

також їх оптимального використання у 

землеробстві 

Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Показати володіння усною та 

письмовою діловою комунікацією 

іноземними мовами для спілкування у 

професійній та соціально-культурній 

сферах 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Володіння фаховою термінологією 

іноземними мовами 

Демонструвати розуміння і 

опрацювання ідей і думок на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів 

Аналізувати власні результати роботи 

та порівнювати їх з результатами інших 

Фізвиховання 

Аналізувати затрату часу на досягнення 

бажаного результату 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища 

Оцінити показники властивостей 

ґрунтів 

Географія грунтів з 

основами грунтознавства 

 Зробити висновок про стан ґрунтового 

покриву 

Володіти навиками аналізу чинників 

ґрунтоутворення та встановлювати 

їхній вплив на властивості ґрунтів 

Ґрунти України  

Знати принципи, класифікаційні 

категорії ґрунтово-географічного, 

агроґрунтового районування території 

України 



Встановити основні тенденції 

використання ґрунтових ресурсів 

України, розуміти ризики поширення 

деградаційних процесів і загрози 

національній безпеці 

Володіти навиками збору, зведення, 

аналізу вихідної інформації про 

природні ресурси та проводити їхню 

оцінку 

Ресурсологія 

 

Знати структуру, зміст, завдання та 

порядок проведення кадастру 

природних ресурсів 

Встановити основні тенденції 

використання природних ресурсів, 

розуміти ризики вичерпності для 

існування людського суспільства 

Знати найважливіші аспекти 

функціонування компонентів біосфери 

як природної підсистеми географічної 

оболонки 

Пам’ять природи 

 

Застосовувати теоретичні основи 

концепції пам’яті едафотопів у 

відношенні до мінливих чинників 

середовища 

Володіти навичками необхідними для 

вирішення проблем порушення 

довкілля у наслідок антропогенної 

діяльності 

Здатність діяти соціально 

відповідально 

Використовувати усно і письмово 

професійну українську мову 

Астрономія 

Демонструвати відповідальне 

ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

Дотримуватись морально-етичних 

аспектів досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу 

поведінки 

Володіння державною мовою Здатність до усної та письмової ділової 

комунікації державною мовою для 

спілкування у професійній та 

соціально-культурній сферах 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Застосовувати фахові та 

фундаментальні знання з української 

мови у професійній діяльності 

Демонструвати розуміння і опрацювання 

ідей і думок на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

Засвоєння нових знань, 

володіння сучасними 

інформаційними 

технологіями 

Описати властивості земної поверхні у 

геометричному відношенні із 

використанням картографічних 

проекцій 

Топографія з основами 

геодезії 

Застосувати способи зображення земної 

поверхні та площині у вигляді 



топографічних карт і планів 

Випробувати сучасні геоінформаційні 

технології з метою створення 

картографічних основ і цифрових 

моделей рельєфу 

Володіти базовими уявленнями про 

сучасні досягнення в вищій математиці 

Вища математика 

Обгрунтувати вплив вищої математики 

на сучасне життя суспільства 

Вирішення соціально-

економічних і політичних 

проблем з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

норм поведінки і моралі в 

державних, виробничих, 

міжособистих та суспільних 

відносинах 

Назвати основні поняття політичної 

науки, розкрити їх зміст  

Інтерпретувати специфіку основних 

тем політології, зокрема політичних 

режимів, партій, виборів, державної 

політики, тощо 

Політологія 

Вибрати, на основі опрацьованого 

матеріалу, власну політико-ціннісну 

позицію 

Організація власної 

діяльності як складової 

колективної діяльності 

Систематизувати самостійне навчання 

й прагнення освоювати нове, 

використовуючи здобуті знання 

Історія української 

культури 

Розуміння і опрацювання ідей і думок 

на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів 

Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, 

ефективно застосовуючи комунікаційні 

концепції 

Базові знання основ 

філософії, психології, 

педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури 

й соціалізації особистості, 

схильності до етичних 

цінностей, знання 

вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових 

зв'язків розвитку суспільства 

й уміння їх використовувати 

в професійній і соціальній 

діяльності 

Розуміння і опрацювання ідей і думок 

на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів 

Історія України 

Здатність до усвідомленого поповнення 

і розширення комунікативних навичок 

у професійній сфері впродовж життя 

Розуміти та поважати представників 

інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції 

Систематизувати розуміння і 

опрацювання ідей і думок на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів 

Філософія 

Аналізувати внесок у філософію 

окремих особистостей 

Пояснити сутність філософських 

понять 

Аналізувати головні політологічні 

теорії, концепції, гіпотези 

Політологія 

Розкрити зміст головних 

політологічних доктрин 

Пояснити вплив політології на 

розвиток політичної географії 



Базові знання в галузі 

інформатики й сучасних 

інформаційних технологій, 

навички використання 

програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних 

мережах, уміння створювати 

бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси 

Поглибити навички збору та 

опрацювання значної кількості 

статистичних та інших первинних 

матеріалів відповідних управлінь і 

установ 

Виробнича практика 

Інтерпретувати дані про стан та 

тенденції розвитку географічних 

об’єктів та явищ у формі інтегральних 

таблиць та графічних матеріалів 

Синтезувати результати дослідження у 

структурованому звіті та використати 

при написанні курсової роботи чи 

дипломного проекту 

Вдосконалити фахові знання задля 

їхнього застосування на практиці 

Практика навчальна 

Формувати знання методів та методик 

дослідження 

Спланувати структуру дослідницької 

діяльності 

ІІ. Цикл професійних компетентностей 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Здатність володіти базовими 

поняттями історії України, 

основами теорії і практики 

фахової підготовки, вміння їх 

застосовувати 

Показати здатність розуміти та 

поважати представників інших 

культур, ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції 

Історія України 

Аналізувати історичні ідеї й думки на 

основі логічних аргументів та 

перевірених фактів 

Прогнозувати перебіг соціально-

історичних подій 

Володіти іноземною мовою 

на рівні достатньому для 

професійної комунікації у 

сфері географії 

Володіти розмовною та письмовою 

іноземною мовою 

Іноземна мова 

Аналізувати географічний текст на 

іноземній мові 

Демонструвати розуміння і 

опрацювання ідей і думок на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів 

Здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел 

Систематизувати здобутки української 

культури 

Історія української 

культури 
Узагальнити внесок українських 

представників у світову культуру 

Оцінити вплив глобалізації на 

розвиток сучасної української 

культури 

Здатність формувати та 

реалізовувати  ефективні 

зовнішні та внутрішні 

комунікації 

Використовувати усну та письмову 

ділову комунікацію державною мовою 

для спілкування у професійній та 

соціально-культурній сферах 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Демонструвати здатність до 

усвідомленого поповнення і 

розширення комунікативних навичок 



у професійній сфері впродовж життя 

Демонструвати розуміння і 

опрацювання ідей і думок на основі 

логічних аргументів та перевірених 

фактів 

Формування власного 

погляду на світ 

Узагальнювати філософські здобутки 

людства 

Філософія 

Аналізувати базові теорії й вчення 

філософії 

Аналізувати вплив процесів 

глобалізації на філософію 

постмодерну 

Формування особистої 

політико-громадянської 

позиції 

Аналізувати політико-соціальні реалії 

на основі засвоєних знань 

Політологія 

Аргументувати власну політичну 

позицію на основі ціле раціональної 

позиції 

Оцінити можливості власного впливу 

як громадянина на зміну політичної 

системи України загалом 

Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

Наполегливо працювати над 

досягненням результату 

Фізичне виховання 

Розподіляти завдання/ролі між 

учасниками команди залежно від 

індивідуальних особливостей кожного 

Аналізувати роботу у команді/групі 

Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні організації живих 

організмів 

Показати вплив чинників на 

поширення живих організмів 

Основи екології 
 

Виявити зв’язки між живими 

організмами і навколишнім 

середовищем 

Проаналізувати сучасну екологічну 

ситуацію в Україні та запропонувати 

шляхи її покращення 

Здатність аналізувати 

властивості водних та 

повітряних систем залежно 

від хімічного складу 

Робити висновки про вклад 

фотохімічних процесів, температури, 

тиску на зміни хімічного складу 

різних шарів атмосфери 

Хімія сфер Землі 

Знати закономірності поширення 

елементів в літосфері залежно від  їх 

електронної конфігурації, розміщення 

в періодичній таблиці Д.І. Мендєлєєва 

Визначити роль гідролізу, дисоціації, 

електролізу на формування хімічного 

складу та властивостей природних вод 

Здатність розуміти 

економічні процеси та 

здійснювати їхнє 

планування, управління і 

контроль діяльності 

Відтворити поняттєво-

термінологічний апарат вищої 

математики 

Вища математика 

Пояснювати сутність теорій вищої 

математики 

Застосовувати знання з вищої 

математики при вивчення суспільно-

географічних явищ і процесів 

Створення й аналіз Обчислити довжини ліній, кутів на Топографія з основами 



топографічних карт, планів і 

профілів 

земній поверхні та проаналізувати їх 

результати 

геодезії 

 

Ілюструвати та оформлювати 

топографічні карти, плани і профілі 

Оцінювати результати вимірювань і 

графічних побудов з метою вирішення 

завдань промисловості, будівництва, 

сільського господарства, наукових 

досліджень 

Володіти базовими 

теоретичними й 

методологічними засадами 

фізичної географії 

Описати головні фізико-географічні 

концепції й закономірності 

Основи фізичної географії 

Обґрунтувати причинно-наслідкові 

зв’язки у перебігу фізико-

географічних явищ і процесів 

Прогнозувати зміни сформованої 

фізико-географічної ситуації під дією 

антропогенного впливу та його 

наслідки  

Здатність виявляти вплив 

географічних відкриттів на 

розвиток науки 

Побудувати схеми маршрутів 

головних експедицій з відкриття 

Нового світу 

Історія географії 

Установити зв’язок між географічним 

називництвом і територіальними 

відкриттями 

Аргументувати історичні корені 

географічної термінології 

Володіти знаннями з 

інофрматики в обсязі 

необхідному для роботи в 

галузі географії 

Розкрити основи інформатики й 

геоінформатики 

Інформатика з основами 

геоінформатики 

Володіти навиками роботи в офісних 

програмах 

Моделювати офісні програми під 

потреби галузі 

Володіти базовими знаннями 

з геології в обсязі 

необхідному для здійснення 

ґрунтовних географічних 

досліджень 

Ідентифікувати основні породи та 

мінерали 

Геологія загальна та 

історична 

Пояснити формування магматичних, 

метаморфічних та осадових порід 

Описати властивості порід 

Здатність аналізувати 

закономірності 

географічного поширення 

ґрунтів 

Встановити зв’язки чинників 

грунтотворення на їх генетичну 

природу і властивості ґрунтів 

Географія ґрунтів з 

основами ґрунтознавства 

Оцінити роль і значення ґрунтів в 

біосфері 

Використати аналітичні методи для 

оцінки якості ґрунтів 

Уміти обґрунтувати сутність 

теорій, методик і 

методологій основ суспільної 

географії 

Вміти ілюструвати свої думки 

конкретними прикладами (називанням 

об’єктів, явищ, процесів) з окремих 

тем курсу 

Основи суспільної 

географії 

Застосовувати теоретичні ідеї курсу 

для пояснення геопросторової 

організації суспільства 
Дискутувати із застосуванням 

аргументів із реального життя щодо 

новітніх процесів у геопросторовій 



організації суспільства 
Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

про стан використання 

головних видів природних 

ресурсів 

Класифікувати головні види 

природних ресурсів 

Раціональне використання 

природних ресурсів і 

охорона природи 
 

Порівняти стан використання 

природних ресурсів у різних регіонах 

Оцінити запаси відновних та 

невідновних природних ресурсів 

Здатність забезпечувати 

безпеку праці в галузі 

Знати нормативні документи України 

з тематики безпеки життєдіяльності 

Безпека життєдіяльності,  

цивільний захист та 

сестринська справа Аналізувати умови безпеки праці в 

галузі та дотримання норм безпеки 

життєдіяльності 

Передбачати можливі небезпечні 

ситуації у процесі праці в галузі та 

завчасно ліквідовувати їхні можливі 

негативні результати 

Знати головні положення 

метеорології і кліматології 

Пояснити причини виникнення 

мететеорологічних і кліматичних 

явищ 

Метеорологія і кліматологія 

Аналізувати вплив людської 

діяльності на кліматичні зміни 

Прогнозувати зміни клімату 

Володіти базовими знаннями 

з геоморфології 

Розрізняти генетичні типи рельєфу 

Землі 

Геоморфологія 

Пояснити передувоми виникнення 

типів рельєфу 

Описувати типи рельєфу 

Розпізнання картографічних 

проекцій, використання 

основних властивостей карт, 

орієнтування в 

картографічному 

джерелознавсті 

Визначати картографічні проекції Картографія 
Описати будь-який картографічний 

твір 

Установити зв'язок картографії з 

іншими сферами наук 

Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми в 

системі рослинного і 

тваринного світу 

Аналізувати екологічні чинники 

ареалогію рослин і тварин, 

особливості поширення біоти й біомів 

Біогеографія 

Розглядати сутність популяції, біномів 

та біосфери 

Показати особливості колообігу 

енергії й речовини між живими 

організмами 

Володіти базовими знаннями 

з гідрології 

Класифікувати гідрологічні об’єкти Загальна гідрологія 

Знати методику дослідження 

гідрологічних об’єктів 

Прогнозувати зміни гідрологічних 

об’єктів 

Володіти базовими знаннями 

з ландшафтознавства 

Узагальнювати напрацювання різних 

наукових шкіл з проблематики 

ландшафтознавства 

Ландшафтознавство 

Класифікувати підходи до 

дослідження ландшафту 

Оцінювати ступінь антропогенного 

впливу на природний ландшафт 



Володіння базовими 

уявленнями про специфіку 

розвитку населення світу, 

країн, регіонів, 

використовувати ці знання у 

професійній діяльності 

Установити взаємозв’язок між 

тенденціями розвитку населення та 

усіма підсистемами суспільства й 

природним довкіллям 

Географія населення 

Пояснювати тенденції розвитку 

населення 

Рекомендувати заходи стосовно 

регулювання демографічних, 

міграційних, розселенських, етнічних  

процесів, формування людського 

потенціалу територій 

Володіти базовими знаннями 

з фізичної географії 

материків і океанів 

Систематизувати інформацію про 

фізичну географію материків і океанів 

Фізична географія 

материків і океанів 

Пояснити відмінності між фізичною 

географією окремих материків/океанів 

Прогнозувати фміни фізичної 

географії материків та океанів 

Володіння базовими 

основами суспільно-

географічного розвитку 

розвинених країн, країн, що 

розвиваються та 

постсоціальних країн світу 

Установити взаємозв’язок між 

глобальними проблемами людства і 

особливостями розвитку розвинених 

країн, країн, що розвиваються та 

постсоціальних країн світу 

Регіональна економічна і 

соціальна географія 

Виявити галузеву та геопросторова 

структура та зовнішньо-економічні 

зв’язки розвинених країн, країн, що 

розвиваються та постсоціальних країн 

світу 

Застосовувати отримані знання з 

питань розвитку країн та окремих 

регіонів світу для практичної та 

навчально-педагогічної діяльності 

Володіти базовими знаннями 

з охорони праці в галузі 

Знати вимоги до дотримання 

санітарно-гігієнічних норм праці 

Охорона праці (основи 

охорони праці, охорона 

праці в галузі) Організовувати заходи з дотримання 

санітарно-гігієнічних нарм на місці 

праці 

Конролювати дотримання вимог 

охорони праці 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища 
Розробляти проекти та реалізовувати 

практичні заходи спрямовані на 

охорону природи 

Фізична географія України 

Здійснювати комплексні дослідження 

природи та природних процесів 

окремих регіонів 

Розуміти процеси і явища різного 

просторово-часового масштабу, що 

протікають в географічній оболонці 

Уміти обґрунтувати сутність 

теорій, методик і 

методологій головних 

тематичних розділів 

політичної географії 

Пояснити предметну сферу 

дослідження політичної географії 

Політична географія 
 

Запропонувати політико-географічну 

характеристику конкретної території 

Орієнтуватися в потоці політико-

географічної інформації 

Здатність досліджувати і Знати деякі тенденції поширення Економічна і соціальна 



пояснювати суспільно-

географічні відмінності 
галузей господарства України географія України 
Аналізувати зміни в структурі 

промисловості та сільського 

господарства України 

Обґрунтовувати перспективні 

напрями збалансованого економічного 

розвитку України загалом та окремих 

регіонів 

Володіння теоретичними 

знаннями й прикладними 

навиками з педагогіки та 

географії 

Розкрити зміст головних вчень, теорій, 

концепцій географії і педагогіки 

Державний іспит 

Аналізувати регіональні природничо- 

та суспільно-географічні відмінності 

Прогнозувати зміни сформованої 

географічної ситуації на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях 

Застосовувати методи викладання 

географії при розкритті змісту 

навчальної програми з географії у 

середній школі 

 

Знання та володіння 

методиками географічних 

досліджень 

Описати запропоновані методики 

комплексних географічних досліджень 

та скласти програму власного 

дослідження 

Практика виробнича (зі 

спеціалізації) 

Здійснити географічну оцінку 

досліджуваних об’єктів, явищ та 

процесів за визначеною методикою і 

етапами дослідження 

Застосовувати математичні та 

картографічні програми для обробки 

та інтерпретації даних при виконанні 

індивідуальних завдань 
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Базові знання з геоурбаністики, 

здатність розробляти проекти 

міського розвитку 

Аналізувати просторову структуру 

та функціонування міських систем 

Геоурбаністика 

Пояснювати просторові тенденції 

урбанізаційного розвитку 

Рекомендувати заходи стосовно 

регулювання розселення та сталого 

розвитку міст 

Здатність до аналізу 

географічної зумовленості та 

стану здоров’я населення, 

забезпеченості населення 

компонентами сфери охорони 

здоров’я 

Аналізувати географічні чинники 

здоров’я населення 

Медична географія 

Аналізувати та прогнозувати 

показники здоров’я населення 

Аналізувати компоненти та 

показники сфери охорони здоров’я 

Здатність застосовувати  знання 

теорій і концепцій  

геоурбаністики для аналізу 

функціонування міських 

поселень України 

Визначити міжнародні функції 

найбільших українських міст 

Основи геопросторової 

культури 

Розраховувати демографічну 

напруженість міста та  його тяжіння 

за формулою розмежування впливу 

двох міст 

Виявити закономірності розміщення 

підприємств в урбаністичному 

середовищі, чинники соціально-



просторової диференціації житлової 

зони міста 

Здатність ставити завдання, 

виявляти і формулювання 

проблеми, пов’язані з галуззю 

просторового планування, у 

взаємозв’язку з природними, 

соціальними, економічними, 

екологічними, політичними і 

естетичними аспектами 

розвитку територій 

Знання ключових положень 

міжнародного досвіду у сфері 

просторового планування, сучасних 

процесів і тенденцій просторового 

планування 

Основи просторового 

планування 

Знання законів і нормативно-правових 

документів, що регулюють 

просторове планування в Україні 

Визначати перспективні напрямки 

розвитку територій, виходячи з їх 

природних та соціально-

економічних умов та ресурсів, 

географічного положення 

Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

Виявити теоретичні основи 

формування екологічної культури, 

основні методи, підходи та 

закономірності 

Екологічна культура 

Показати взаємозалежність рівня 

екологічної культури населення та 

рівня економічного розвитку 

Характеризувати вітчизняний та 

закордонний досвід формування 

основ екологічної культури у різних 

вікових чи соціальних груп 

населення 

Аналіз інституційних та 

правових механізмів 

міжнародного співробітництва 

на рівні урядових та 

неурядових міжнародних 

екологічних організацій 

Аналізувати міжнародну 

нормативно-правову базу 

співробітництва у сфері розв’язання 

екологічних проблем сучасності 

Міжнародне 

співробітництво в екології 

Давати оцінку діяльності 

спеціалізованих, регіональних і 

неурядових міжнародних 

організацій у розв’язанні 

глобальних проблем сучасної 

цивілізації 

Аналізувати основні положення 

міжнародних конвенцій та 

договорів у сфері екологічної 

політики, учасником яких є Україна 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища 

Назвати функції екологічного 

управління 

Організація управління в 

екологічній діяльності 

Пояснити вітчизняні, міжнародні та 

європейські стандарти в галузі 

екологічного управління 

Класифікувати заходи, спрямовані 

на покращення екологічної ситуації 

на різних рівнях (державному, 

корпоративному, місцевому, 

громадському) 

Здатність використовувати 

знання, вміння і навички в 

галузі кадастру природних 

Знати сучасну структуру та 

географію природно-ресурсного 

потенціалу України 

Ресурсологія 



ресурсів Класифікувати природні ресурси та 

розробляти моделі їхнього 

збалансованого використання 

Знати основи правового 

регулювання використання 

природних ресурсів і ведення 

їхнього кадастру 

Здатність використовувати 

знання, вміння і навички в 

галузі управління та 

використання компонентів 

природи 

Знати найважливіші аспекти 

функціонування компонентів 

біосфери як природної підсистеми 

географічної оболонки 

Пам’ять природи 

Застосовувати теоретичні основи 

концепції пам’яті едафотопів у 

відношенні до мінливих чинників 

середовища 

Володіти навичками необхідними 

для вирішення проблем порушення 

довкілля у наслідок антропогенної 

діяльності 

Оцінювання і прогнозування 

політичних, економічних, 

соціальних подій та явищ в 

галузі природокористування 

Виявити зміст понять “сталий” і 

“збалансований” розвиток 

Природокористування і 

сталий розвиток 

Схарактеризувати можливості 

управлінських заходів для переходу 

до сталого розвитку 

Класифікувати види 

природокористування та шляхи 

їхньої оптимізації 

Розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку 

суспільства і впливу природи 

на його еволюцію 

Встановити умови проживання 

людей минулого 

Давня людина і природа 

Установити зв’язок між природою 

та способами людської діяльності і 

виживання 

Пояснити роль людини у 

перетворенні природи 

Розробляти шляхи адаптації  видів 

господарської діяльності до 

динаміки кліматів 

Визначити роль топокліматів у 

вирішенні прикладних проблем для 

оптимізації господарської 

діяльності територіальних громад 

Здатність застосовувати знання 

про сучасні досягнення в 

предметній області 

Оцінювати географічні явища, 

процеси і загальні закономірності 

розвитку природи і суспільства у 

конкретних локальних межах 

Практика навчальна 

ознайомча 

Володіти формами, методами і 

прийомами організації досліджень з 

використанням досягнень науки 

Формувати вміння організовувати 

взаємодію між студентами 

Використання базових знань в 

галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; 

навики використання 

Впорядкувати, складати і 

редагувати рисунки, схеми і 

картосхеми в програмних засобах 

PowerPoint, Paint, CorelDRAW 

Практика комплексна 



програмних засобів і навики 

роботи в комп’ютерних 

мережах, уміння створювати 

бази даних і використовувати 

інтернет-ресурси 

Аналізувати комп’ютерне 

опрацювання рядів даних; 

працювати з таблицями у 

програмному пакеті Mikrosoft 

(MicrosoftWord, MicrosoftExcel); 

управляти базами даних 

MicrosoftAccess 

Пояснити сутність досліджуваної 

проблеми, виявлені причинно-

наслідкові зв’язки та 

закономірності, окреслити сфери 

практичного використання 

одержаних результатів 

Здатність проводити самостійні 

наукові дослідження 

Ілюструвати результати 

самостійного наукового 

дослідження (таблиці, графіки, 

карти, ГІС-моделі тощо) 

Курсова робота 

Дискутувати на предмет результатів 

самостійного наукового 

дослідження 

Застосовувати набуті знання та 

досвід при викладанні географії у 

середній школі 

 

 


