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І. Профіль освітньо-професійної програми
зі спеціальності 014 Середня освіта
за спеціалізацією 014.07 «Географія»
(«1 – Фізична географія», «2 – Економічна і соціальна географія»,
«3 – Географія України», «4 – Географія та економіка»)
1 — Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми

Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації

Львівський національний університет
імені Івана Франка,
Географічний факультет
Другий (магістерський) рівень,
Магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Географія»).
Учитель географії та економіки
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Середня освіта (Географія)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014 Середня освіта
спеціалізацією 014.07 Географія
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: Магістр освіти (за предметною спеціалізацією
«Географія»). Учитель географії та економіки
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
Термін навчання — 1 рік 4 місяці
Акредитаційна комісія України,
протокол №108 від 27.12.2013 р.
(наказ МОН України від 08.01.2014 р., № 1-Л);

Цикл/рівень
Передумови
Мова (и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми

Сертифікат про акредитацію
спеціальності 014 Середня освіта (Географія)
Серія НД № 1492511
(на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 р., № 1565)
НРК України — 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра або спеціаліста
Українська мова
До 01.07.2024 р.
http://geography.lnu.edu.ua/academics/master

2 — Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку магістрів в галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня
освіта (Географія). Розвиток загальних і фахових компетентностей з акцентом на критичному
мисленні і практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей необхідних для
комунікації, співпраці, поширення інформації тощо.

3 — Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація (за
наявності))
Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус освітньої
програми та спеціалізації
Особливості програми

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Спеціалізації 014.07 Географія.
1 – Фізична географія
2 – Економічна і соціальна географія
3 – Географія України
4 – Географія та економіка
Освітньо-професійна.
Освітня орієнтація: опрацювання методик навчання
географії і економіки у середній школі, методик виконання
індивідуальних суспільно-географічних і природничогеографічних досліджень.
Професійні (спеціалізаційні) акценти: впровадження
результатів індивідуальних природничо- і суспільногеографічних досліджень у процес навчання географії і
економіки в середній школі, засвоєння особливостей
освітньо-виховного процесу у закладах середньої освіти (за
предметною спеціалізацією «географія»)
Загальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка,
спеціальності: 014 Середня освіта
спеціалізації 014.07 Географія.
Ключові слова: Середня освіта, географія
Освітньо-професійна програма містить педагогічну
практику, виробничу (організаційно-краєзнавчу) практику та
виробничу (переддипломну) практику; має широкий спектр
вибіркових навчальних дисциплін

4 — Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
працевлаштування
Подальше навчання

Професійна діяльність у галузі освіти та дотичних до неї
сферах.
Вчитель закладу загальної середньої освіти
Для ОС «магістр» – навчання на наступному освітньонауковому рівні: третій освітньо-науковий рівень – доктор
філософії.
Набуття
часткових
кваліфікацій
за
іншими
спеціальностями у системі післядипломної освіти

5 — Викладання та оцінювання
Викладання
та навчання

Оцінювання

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
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: підготовка та публічний захист
(демонстрація) кваліфікаційної (магістерської) роботи

Інтегральна
компетентність

6 — Програмні компетентності

Загальні компетентності
(ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і
практичні проблеми у галузі 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
ЗК.1. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професії;
ЗК.2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу;
ЗК.3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
ЗК.4. Здатність діяти соціально відповідально;
ЗК.5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети;
ЗК.6. Здатність застосовувати знання в практичних
ситуаціях;
ЗК.7.
Прагнення
до
збереження
навколишнього
середовища;
ЗК.8. Дослідницькі навички;
ЗК.9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел. Дослідницькі навики;
ЗК.10 Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні;
ЗК.11. 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;
ЗК.12. Базові знання в галузі географічної науки, необхідні
для засвоєння спеціальних географічних дисциплін і
розуміння причинно-наслідкових геопросторових зв’яків та
уміння їхнього застосування у професійній, соціальній,
громадській діяльності
ФК.1. Здатність використовувати систему знань і умінь для
організації педагогічної діяльності у навчальних закладах;
ФК.2. Володіння основами планування, проведення занять,
оформлення науково-педагогічної документації. Володіння
основами планування, проведення й оформлення науковопедагогічного
дослідження.
Володіння
основами
планування, підготовки і проведення навчально-виховного
процесу з економіки
ФК.3. Здатність застосовувати знання про сучасні
досягнення в предметній області;
ФК.4. Здатність розкриття теоретичних і методологічних
засад певної галузі географії, історії її розвитку;
ФК.5. Здатність застосовувати знання законодавства і

стандарту України;
ФК.6. Здатність застосовувати знання про сучасні
досягнення економіки в предметній області
ФК.7. Здатність застосовувати принципи стратегії сталого
розвитку у своїй професійній діяльності;
ФК.8. Здатність використовувати знання про особливості
рельєфу для забезпечення функціонування меліоративних
систем. Здатність уберегти цінні геолого-геоморфологічні
пам’ятки природи України як об’єкти просвітницької та
виховної роботи;
ФК.9. Знання та володіння методами опису, ідентифікації
та
класифікації
екскурсійних
об’єктів.
Здатність
використовувати географічні знання для розробки
краєзнавчих екскурсій по Львову;
ФК.10. Уміння використовувати сучасні інформаційні
технології, програмні засоби, навички роботи з
комп’ютерними мережами для формування початкових
географічних знань;
ФК.11. Уміння оцінювати складність та гостроту проблем
природокористування. Уміння застосовувати сучасні
методології охорони педосфери;
ФК.12.
Здатність
проводити
самостійні
наукові
дослідження;
"Фізична географія"
ФК.13. Володіння теоретико-методологічними засадами
природничої географії та здатність їхнього застосування для:
проведення
самостійних
природничо-географічних
досліджень; передбачення та розв’язання регіональних,
локальних екологічних проблем; виконання прикладних
ландшафтних досліджень та використання їхні результатів у
середній школі.
"Економічна і соціальна географія"
ФК.13. Володіння теоретико-методологічними засадами
суспільної географії та здатність їхнього застосування для:
проведення
самостійних
суспільно-географічних
(демогеографічних, економіко-географічних, соціальногеографічних, політико-географічних та ін.) досліджень на
глобальному, регіональному, локальному рівнях; володіння
базовими уявленнями про глобальні проблеми людства,
проблеми геоекономіки, геополітики тощо; здатність
використовувати знання про сучасні досягнення суспільної
географії у середній школі.
Спеціалізація "Географія України"
ФК.13. Володіння теоретико-методологічними засадами
географії України та здатність їхнього застосування для:
проведення самостійних географічних досліджень (у т.ч.
топонімічних) на регіональному і локальному рівнях;
володіння базовими уявленнями про сценарії оптимального
з позиції державних українських інтересів регіональнополітичного розвитку, просторового планування тощо;
здатність використовувати знання з географії України у
середній школі.
"Географія та економіка"
ФК.13. Володіння теоретико-методологічними засадами

географії і економіки та здатність їхнього застосування для:
проведення самостійних географічних (у т.ч. економікогеографічних, конструктивно-географічних) досліджень на
глобальному, регіональному, локальному рівнях; здатність
аналізувати сучасну структуру державного управління
(природокористуванням,
земельних
ресурсів,
збалансованого розвитку та ін.) в Україні;
здатність
використовувати знання з географії та економіки у середній
школі.

7 — Програмні результати навчання
Циклу загальних компетентностей:
ПРН.1. Знання:
Знати особливості формування методологічних принципів
та концептуальних підходів природничої і суспільної
географії, економіки; знати зміст, структуру, основні
завдання географії та економіки, які навчаються у закладах
початкової та середньої освіти; визначити області
застосування знань за темою наукового географічного
дослідження у сфері освітньої практики; впорядкувати
картографічні, аналітичні, статистичні, соціологічні та ін.
матеріали географічних досліджень (у т.ч. польових);
збирати,
аналізувати,
синтезувати,
узагальнювати
інформацію про педагогічні явища, розробляти рекомендації
щодо оптимізації навчального процесу.
ПРН.2. Розуміння:
Розуміти філософсько-світоглядні засади і сучасні
тенденції та напрямки розвитку педагогіки в умовах
інтернаціоналізації науково-освітньої діяльності; розуміти
дидактичні і предметні особливості навчального процесу з
географії і економіки; розуміти сучасні глобальні,
регіональні геополітичні, геоекономічні, геоекологічні,
геодемографічні та ін. тенденції; ілюструвати необхідність
втілення у життя стратегії збалансованого розвитку;
розуміти особливості сучасної політико-економічної
ситуації в Україні; інтерпретувати дані про стан та тенденції
розвитку географічних об’єктів та явищ
ПРН.3. Застосування знань:
Застосувати
конструктивні
прийоми
педагогічного
спілкування, різноманітні методи емоційно-вольового
впливу на поведінку учня та організації навчальнопізнавальної
діяльності
у
навчальному
закладі;
застосовувати сучасні інноваційні методи навчання;
розробляти програми з географічної освіти у початковій та
середній школі; володіти загальною та спеціальною
методологією наукового пізнання; оцінити головну
практичну область результатів дослідження; організовувати
польові
географічні
дослідження
на
основі
загальноприйнятих методик і принципів; модифікувати
методику дослідження з огляду на специфіку території,
об’єкта та предмета дослідження та теоретикометодологічних підходів
ПРН.4. Аналіз:
Аналізувати результати польових та камеральних

досліджень; аналізувати закономірності трансформації
природних ландшафтів під впливом господарської
діяльності людини; дискутувати про об’єкт, предмет і зміст
сучасної географії; аналізувати проблеми функціонування
органів державного управління; аналізувати особливості
проведення краєзнавчих екскурсій
ПРН.5. Синтез:
Планувати ефективну педагогічну взаємодію на різних
етапах навчання; вдосконалити фахові (географічні,
економічні) знання задля їхнього застосування в
навчальному процесі; інтегрувати отримані результати
дослідження в навчальний процес у середній школі
(географія та економіка); аргументувати сучасні підходи у
поясненні тенденцій розвитку суспільно-географічного і
природничо-географічного знання; обґрунтувати місце, роль
і значення науки, наукових шкіл, напрямків досліджень в
системі
формування
глобального
інформаційного
суспільства;
аргументувати
отримані
результати
дослідження; організувати краєзнавче дослідження
ПРН.6. Оцінювання:
Поєднати загальні географічні знання із вмінням
досліджувати конкретні території; оцінити екологогеографічні, соціально-географічні, економіко-географічні та
ін. проблеми України; оцінити наслідки планування
території
ІІ. Цикл професійних компетентностей
ПРН.7. Знання:
Знати базові поняття, принципи, методи, засоби, форми
навчання економіки і географії; зібрати інформацію про
проблеми природокористування на досліджуваній території;
визначати особливості функціонування системи “людина–
природа”, проводити аналіз та оцінку таких взаємозв’язків
назвати та описати найважливіші закони та закономірності
розвитку економіки на мікро- та макрорівнях, а також
установити зв’язок між факторами та умовами, які
впливають на цей розвиток;
ПРН.8. Розуміння:
Розуміти зміст та алгоритм проведення науковопедагогічного дослідження; інтерпретувати педагогічні
факти, робити відповідні науково-практичні висновки;
пояснити причинно-наслідкові зв’язки між проблемами
природокористування та історичним, технологічним,
економічним розвитком суспільства, переважаючими в
ньому етично-моральними, культурними, релігійними
цінностями тощо; ілюструвати результати самостійного
наукового дослідження (таблиці, графіки, карти, ГІС-моделі
тощо);
ПРН.9. Застосування знань:
Володіти способами та прийомами педагогічної техніки та
застосовувати різні форми міжособистісної взаємодії
учнів/студентів; володіти нормами педагогічної етики та
дотримуватися педагогічного такту в навчально-виховних
ситуаціях; застосовувати набуті знання та досвід при
навчанні географії та економіки у середній школі;

ПРН.10. Аналіз:
Аналізувати комп’ютерні мережі на предмет наявності та
об’єктивності подання географічної інформації; дискутувати
на
предмет
результатів
самостійного
наукового
дослідження;
ПРН.11. Синтез:
Розробити програму науково-педагогічного дослідження;
Планувати та організовувати навчально-виховний процес з
географії та економіки в загальноосвітніх навчальних
закладах; формувати вміння організовувати навчальнопедагогічну взаємодію між студентами, учнями; спланувати
проведення
краєзнавчої
екскурсії;
аргументувати
необхідність загально-суспільних змін для розв’язання
екологічних, демогеографічних економічних та ін. проблем.
ПРН.12. Оцінювання:
Оцінити можливість засвоєння географічної інформації
засобами сучасних інформаційних технологій особами
різних вікових груп; оцінити та пояснити економічні
процеси в Україні; оцінювати географічні явища, процеси і
загальні закономірності розвитку природи і суспільства у
конкретних локальних межах;
ПРН.13. "Фізична географія"
Знати теоретико-методологічні засади природничої
географії;
володіти
методологією
природничогеографічного, зокрема еколого-географічного дослідження
території; застосовувати методи і методологію оцінки
ландшафтів для різних галузей господарства; виділити
оптимальні
варіанти
природокористування
та
природоохоронної діяльності згідно зі встановленими під
час власних досліджень особливостями ландшафтної
просторової
організації,
наявної
ресурсної
та
інфраструктурної бази; аналізувати еколого-географічні
проблеми України та держав-сусідів.
ПРН.13. "Економічна і соціальна географія"
Знати теоретико-методологічні засади суспільної географії;
вміти пояснити існуючу геопросторову організацію
суспільства; вміти класифікувати країни на сучасному етапі
їхнього розвитку та здійснювати аналіз визначених класів;
вміти встановлювати взаємозв’язок між глобальними
проблемами людства; вміти поєднати картографічні,
статистичні, аналітичні методи суспільно-географічного
дослідження; володіти методикою комплексного суспільногеографічного аналізу території дослідження і розробляти
перспективи її розвитку; володіти методиками застосування
суспільно-географічних знань у професійній діяльності.
ПРН.13. "Географія України"
Знати особливості зовнішньополітичного становища
України та регіонально-політичних відносин в державі;
володіти
понятійно-термінологічним
апаратом
та
методологією наукового геополітичного аналізу; володіти
знаннями ключових положень міжнародного досвіду у сфері
просторового планування, сучасних процесів і тенденцій
просторового планування; знати базові поняття, існуючі
класифікації
топонімів,
міждисциплінарні
методи

топонімічних досліджень та специфіку їхнього застосування;
аналізувати основні загрози територіально-політичного
розвитку України.;
ПРН.13. "Географія та економіка"
Знати теоретико-методологічні засади природничої і
суспільної географії та економіки; знати законодавство
України у галузі управління природокористуванням, головні
завдання та функції органів державного управління
природокористуванням та охороною довкіллям спеціальної
компетенції, головні завдання громадських об'єднань та
організацій у забезпеченні процесу раціонального
природокористування і збереження природного середовища;
розробити програму еколого-краєзнавчого дослідження;
прогнозувати екологічні і економічні наслідки деградації
природного довкілля

8 — Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Викладання
навчальних
дисциплін
спеціальності
014 Середня
освіта,
спеціалізації
014.07 Географія
забезпечують: 9 докторів наук (8 - географічних, 1 економічних), професорів (викладають 27,5% від загальної
кількості лекційних годин); 26 кандидатів наук, доцентів
На факультеті наявні 19 спеціалізованих кабінетів, які
обладнані проекторами, мультимедійним обладнанням для
проведення лекційних та семінарсько-практичних занять;
функціонують
4 навчальні
лабораторії
(«Геоінформаційних
технологій
і
ландшафтного
планування» (комп’ютерний клас) № 34, пл. 74,4 м2;
«Геоінформаційного моделювання і картографування», пл.
31,3 м2; «Аналізу ґрунтів і природних вод», пл. 196,9 м2;
«Комплексного атласного картографування», пл. 32,4м2);
проведення практик відбувається на базі: Дністровський
географічний
стаціонар
(структурний
підрозділ
географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка; смт. Єзупіль,
Івано-Франківська
обл.);
Розтоцький
ландшафтногеофізичний
стаціонар
(структурний
підрозділ
географічного
факультету
ЛНУ
ім. І. Франка;
смт. Брюховичі, Львівська обл.); Чорногірський географічний
стаціонар (структурний підрозділ географічного факультету
ЛНУ ім. І. Франка; смт. Ворохта, Івано-Франківська обл.);
Шацький біолого-географічний стаціонар (структурний
підрозділ географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка;
смт. Шацьк, Волинська обл.); Регіональний ландшафтний парк
«Знесіння» (м. Львів); Природний заповідник «Горгани»
(м. Надвірна, Івано-Франківська обл.); Центр туризму і
краєзнавства «Левандівка» (м. Львів); Відділ освіти
Львівської міської ради: СШ № №8, 28, 42, 46, 62, 63, 73, 87,
91 (м. Львів ); гімназія «Престиж» (м. Львів); Лінгвістична
гімназія (м. Львів); гімназія «Євшан» (м. Львів); ліцей
«Оріана» (м. Львів)
Викладання усіх навчальних дисциплін, написання
курсових і магістерських робіт, проходження виробничих
практик
забезпечено
підручниками,
навчальними
посібниками, довідковою та іншою літературою авторства

викладачів ЛНУ ім. І. Франка, або інших провідних фахівців
України у галузі Середня освіта (Географія)

9 — Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Навчатися на основі двосторонніх договорів між
Львівським національним університетом імені Івана Франка
та закладами вищої освіти України (Тернопільський
національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна, Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника)
Навчатися на основі двосторонніх договорів між
Львівським національним університетом імені Івана Франка
та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Poland); Universität
Bayreuth (Germany))
Навчати іноземних здобувачів за умови вивчення ними
курсу української мови

2. Перелік компонент освітньої програми та їхня логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д
1

Компоненти навчальної програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумкового
контролю
4

Обов’язкові компоненти ОП
НД 1.01
НД 1.02
НД 1.03
НД 1.04
НД 1.05
НД 1.06
НД 1.07

Методика науково-педагогічних досліджень
Основи економіки
Методика навчання економіки
Педагогічна майстерність
Виробнича (організаційно-краєзнавча) практика
Педагогічна практика
Магістерська робота

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

3
3
4
3
6
6
18

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Залік диф.
Залік диф.

43 кредити

Вибіркові компоненти ОП
НД 1.1.01
НД 1.1.02
НД 1.1.03
НД 1.1.04
НД 1.1.05
НД 1.1.06
НД 1.2.01
НД 1.2.02

1.1. Спеціалізація "Фізична географія"
Екологічна географія
5
Прикладна фізична географія
3
Методи досліджень ландшафтів
3
Ландшафтне різноманіття
3
Ландшафтні основи оптимізації
3
природокористування
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна)
6
практика
1.2. Спеціалізація "Економічна і соціальна географія"
Актуальні проблеми суспільної географії
5
Глобальні проблеми людства
3

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік диф.
Екзамен
Екзамен

НД 1.2.03
НД 1.2.04
НД 1.2.05
НД 1.1.06
НД 1.2.01
НД 1.2.02
НД 1.2.03
НД 1.2.04
НД 1.2.05
НД 1.1.06
НД 1.2.01
НД 1.2.02
НД 1.2.03
НД 1.2.04
НД 1.2.05
НД 1.1.06

Проблеми географії освіти і науки в Україні та світі
Географічне краєзнавство
Методика викладання соціально-економічної
географії у школі
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна)
практика
1.3. Спеціалізація "Географія України"
Геополітичні проблеми України
Географія транспорту України з основами
геологістики
Основи просторового планування
Топоніміка України
Медична географія України
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна)
практика
1.4 Спеціалізація "Географія та економіка"
Екологічне краєзнавство
Об’єкти неживої природи у краєзнавчих
дослідженнях
Управління природокористуванням
Деградація і охорона ґрунтів
Магістерський семінар
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна)
практика

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

3
3
3

Екзамен
Екзамен
Екзамен

6

Залік диф.

5
3

Екзамен
Екзамен

3
3
3
6

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік диф.

5
3

Екзамен
Екзамен

3
3
3
6

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік диф.

66 кредитів

Вибіркові компоненти ОП
ВД 2.01
ВД 2.02
ВД 2.03
ВД 2.04
ВД 2.05
ВД 2.06

Географічні екскурсії по Львову
Фізико-географічні проблеми сталого розвитку
Карпатського регіону
Меліоративна геоморфологія
Охорона і раціональне використання рельєфу
Методика проведення шкільних географічних
екскурсій та мандрівок
Початкова географічна освіта
Філософські проблеми природокористування
Стратегія сталого розвитку
Педосфера Землі
Моніторинг грунтів
Курсова робота

4

Залік

4

Залік

4,5

Залік

4,5

Залік

3

Залік

4

Курсова робота

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24 кредити

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

90 кредитів

2.2. Структурно-логічна схема ОП

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта
(Географія) проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому
ступеня магістр із присвоєнням кваліфікації Магістр освіти (за предметною
спеціалізацією «Географія»). Учитель географії та економіки.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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ВД 2.06
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ВД 2.05

НД 1.1.06

+

ВД 2.04

НД 1.1.05

+

ВД 2.03

НД 1.1.04

+

ВД 2.02

НД 1.1.03

+

ВД 2.01

НД 1.1.02

+
+
+

Вибіркові компоненти

НД 1.1.01
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+
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НД 1.07
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НД 1.06
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+

НД 1.05

+
+

НД 1.04
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+

НД 1.03

НД 1.02

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

НД 1.01

Обов’язкові компоненти
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5.Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
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Вибіркові компоненти

НД 1.1.01
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НД 1.05
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НД 1.04
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НД 1.03

НД 1.02

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

НД 1.01

Обов’язкові компоненти
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