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І. Загальна характеристика освітньої програми
Вищий навчальний заклад Львівський національний університет
імені Івана Франка
другий (магістерський) рівень
Рівень вищої освіти
Освітній ступінь

Магістр

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізації

01 Освіта
014 Середня освіта (Географія)
1 – Фізична географія
2 – Економічна і соціальна географія
3 – Географія України
4 – Географія та економіка
Магістр освіти (за предметною спеціалізацією
«Географія»). Назва спеціалізації. Вчитель географії
та економіки
Одиничний.
для ОС «магістр» – 90 кредитів / 1 рік 4 місяці

Кваліфікація
Тип диплома та обсяг
програми

Акредитаційна комісія України
другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК
Забезпечити підготовку магістрів в галузі 01 Освіта
за 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.
Для навчання за освітньою програмою та ступеня
Вимоги до рівня освіти
осіб, які можуть розпочати магістр – наявність здобутої вищої освіти ступеня
бакалавр або спеціаліст
навчання за цією
програмою
Акредитуюча організація
Рівень програми
Мета і завдання освітньої
програми

1.

ІІ. Зміст освітньої програми
 Об’єкт вивчення: Освітньо-виховний процес у
Предметна область,
закладах середньої освіти (за предметною
напрям
спеціалізацією «географія»)
 Цілі
навчання:
набуття
випускниками
академічної та професійної кваліфікації для
навчання географії та економіки 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
освітніх і географічних наук, постійне

самонавчання,
здійснення
досліджень,
впровадження інновацій та характеризується
комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
 Теоретичний зміст предметної області: сучасні
теоретичні
основи
географічних
наук,
економіки, наук про освіту, достатні для
формування предметних компетентностей
 Методи, методики та технології: Методи
географічних наук (польових досліджень та
обробки географічної інформації, у тому числі з
використанням
інформаційних технологій).
Методики освітніх наук з організації освітньовиховного процесу. Методика формування
предметних компетентностей з географії та
економіки
в
середніх
загальноосвітніх
навчальних закладах
 Інструменти та обладнання: обладнання та
устаткування необхідне для навчання географії
та економіки у середній школі, для навчальних
комплексних географічних досліджень території
чи окремих її компонентів (у відповідності до
спеціалізації)
3.
4.

Напрям програми та
спеціалізації
Особливості освітньої
програми

Професійна для ОС «магістр».
Освітня програма містить педагогічну практику,
виробничу (організаційно-краєзнавчу) практику та
виробничу
(переддипломну)
практику;
має
широкий спектр вибіркових навчальних дисциплін

ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за навчальними
дисциплінами підготовки
Назва навчальної дисципліни

Загальний обсяг
Кредити
Години

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

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

3
3
4
3
6
6
18

90
90
120
90
180
180
540

1.1. Спеціалізація "Фізична географія"

Екологічна географія
5
Прикладна фізична географія
3
Методи досліджень ландшафтів
3
Ландшафтне різноманіття
3
Ландшафтні основи оптимізації природокористування
3
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна) практика
6
1.2. Спеціалізація "Економічна і соціальна географія"
Актуальні проблеми суспільної географії
5
Глобальні проблеми людства
3
Проблеми географії освіти і науки в Україні та світі
3
Географічне краєзнавство
3
Методика викладання соціально-економічної географії у
3
школі
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна) практика
6
1.3. Спеціалізація "Географія України"
Геополітичні проблеми України
5
Географія транспорту України з основами геологістики
3
Основи просторового планування
3
Топоніміка України
3
Медична географія України
3
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна) практика
6
1.4 Спеціалізація "Географія та економіка"
Екологічне краєзнавство
5
Об’єкти неживої природи у краєзнавчих дослідженнях
3
Управління природокористуванням
3
Деградація і охорона ґрунтів
3
Магістерський семінар
3
Виробнича зі спеціалізації (переддипломна) практика
6
Всього нормативних навчальних дисциплін
66

150
90
90
90
90
180
150
90
90
90
90
180
150
90
90
90
90
180
150
90
90
90
90
180
1980

2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

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
Всього вибіркових навчальних дисциплін
Всього за час навчання

1.

4

120

4

120

4,5

135

4,5

135

3

90

4
24

120
720

90

2700

ІV. Працевлаштування та продовження освіти
Професійна діяльність у галузі освіти та дотичних
Професійні права
до неї сферах.

2.

1.

2.

Вчитель закладу загальної середньої освіти
Для ОС «магістр» – навчання на наступному
Продовження освіти
освітньо-науковому рівні: третій освітньо-науковий
(академічні права)
рівень – доктор філософії.
Набуття часткових кваліфікацій за іншими
спеціальностями у системі післядипломної освіти
V. Стиль та методика викладання
навчання,
проблемноПідходи до викладання Студентоцентроване
орієнтоване навчання, самонавчання, навчання на
та навчання.
основі самостійних досліджень тощо.
Викладання проводиться у вигляді: лекції,
мультимедійні лекції, семінари, практичні заняття,
самостійне навчання, індивідуальні заняття тощо
Оцінювання навчальних досягнень студентів
Форма атестації
здійснюється за системою ECTS та національною
здобувачів вищої
шкалою оцінювання.
освіти
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

VI. Компетентності
1.

Програмні
компетентності

Інтегральна компетентність: 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

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 причиннонаслідкових 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 географокраєзнавчих 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;
Володіння основами планування, підготовки і проведення
навчально-виховного процесу з економіки;
Здатність застосовувати знання законодавства і стандарту
України;
Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення
економіки в предметній області
Здатність застосовувати принципи стратегії сталого
розвитку у своїй професійній діяльності;
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;
Знання та володіння методами опису, ідентифікації та
класифікації екскурсійних об’єктів;
Здатність використовувати географічні знання для розробки
краєзнавчих екскурсій по Львову;
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;
Уміння застосовувати сучасні методології охорони
педосфери;
Здатність проводити самостійні наукові дослідження;
Спеціалізація "Фізична географія"
Здатність застосувати теоретико-методологічних основ
екологічної географії для передбачення та розв’язання
регіональних екологічних проблем;
Здатність виконувати прикладні ландшафтні дослідження та
використовувати їхні результати у середній школі;
Знання та навики представлення результатів географічних
досліджень;
Здатність самостійно проводити географічні дослідження;

Володіння навиками аналізу ландшафтного різноманіття за
загальноприйнятними та модифікованими методиками та
застосовувати результати дослідження в освітньому процесі;
Здатність розробляти оптимальні варіанти природокористування та природоохоронної діяльності;
Використання базових знань 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;
Спеціалізація "Економічна і соціальна географія"
Здатність використовувати знання про сучасні досягнення в
суспільній географії при навчанні даної дисципліни у
середній школі;
Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в
соціально-економічній географії;
Володіння базовими уявленнями про глобальні проблеми
людства, що сприяють розумінню причинно-наслідкових
зв’язків розвитку суспільства й умінь їх використовувати у
професійній і соціальній діяльності;
Знання та володіння методами опису, ідентифікації та
класифікації об’єктів дослідження;
Знання та володіння методами опису, ідентифікації та
класифікації територіальних комплексів;
Здатність використовувати знання й фактичні навички щодо
розміщення підприємств, закладів сфери послуг, вивчення
ринку праці та оптимізації їх функціонування;
Здатність комплексно враховувати вимоги SWOT-аналізу у
вивченні об’єкта і предмета дослідження під час виробничої
(переддипломної) практики;
Спеціалізація "Географія України"
Знання та володіння методиками географічних досліджень;
Здатність використовувати практичні знання та навички
щодо обґрунтування тематики дослідження;
Володіння основами наукового геополітичного аналізу,
уміння формувати сценарії оптимального з позицій
державних інтересів регіонально-політичного розвитку;
Здатність
виявляти
закономірності
територіальної
організації та галузевої структури транспортної галузі
України;
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.;
Володіння основами підготовки, проведення і презентації
топонімічного дослідження;
Здатність застосовувати знання про властивості та
компоненти географічного середовища в контексті вивчення
їхнього впливу на стан здоров’я населення;
Спеціалізація "Географія та економіка"
Здатність організовувати та проводити еколого-краєзнавчі
дослідження;
Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером

та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних
технологій для проведення шкільних краєзнавчих екскурсій;
Здатність аналізувати сучасну структуру державного
управління природокористуванням в Україні, функції та
завдання
органів
державного
управління
природокористуванням, роль громадських об’єднань та
організацій у забезпеченні сталого розвитку регіонів;
Здатність застосовувати знання про проблеми деградації
ґрунтів та організовувати роботу відповідно до охорони
ґрунтів;
Здатність використовувати польові матеріали, методологію
сучасних досліджень ґрунтів для системного вивчення
конструктивності ґрунтів і ґрунтового покриву, характеру
їхнього функціонування, географії та еволюції;
Здатність застосовувати загальнонаукові і спеціальні методи
ґрунтознавства під час власних досліджень;
Здатність організовувати власні ґрунтові дослідження

Програмні результати
навчання

VII. Результати навчання

Циклу загальних компетентностей:

Знання:
Збирати,
аналізувати,
синтезувати,
узагальнювати
інформацію про педагогічні явища, розробляти рекомендації
щодо оптимізації навчального процесу;
Впорядковувати інформацію з початкової географічної
освіти;
Знати зміст, структуру, основні завдання шкільної
економіки;
Визначити області застосування знань по темі дослідження
у сфері освітньої практики;
Впорядкувати
знання
щодо
основних
законів,
закономірностей та механізму функціонування та розвитку
економіки на мікро- та макрорівнях;
Описати і розкрити сутність досліджуваної проблеми,
виявлені причинно-наслідкові зв’язки та закономірності,
окреслити сфери практичного використання одержаних
результатів та напрями подальших досліджень у
магістерській роботі;
Впорядкувати матеріали польових досліджень; виробити
корегуючі зауваження і правила для продовження
аналогічних досліджень;
Зібрати у ЗМІ сукупність явищ і процесів, які підлягають
оцінюванню;
Збирати,
аналізувати,
синтезувати,
узагальнювати
інформацію про регіональні та галузеві відмінності у
транспортній системі України;
Характеризувати сучасний стан медико-географічних
досліджень в Україні на основі опрацювання наукових та
навчально-методичних праць;
Зібрати інформацію та встановити зв’язок між рівнем
політичного, соціально-економічного розвитку країн світу
та науково-освітнього потенціалу їхнього населення;
Зібрати і впорядкувати найновішу інформацію про країни
світу економіко-географічного змісту;

Знати сучасні геополітичні концепції і доктрини;
Зібрати та впорядкувати інформацію з тематики глобальних
проблем людства;
Показати навички збору та опрацювання значної кількості
статистичних та інших первинних матеріалів відповідних
управлінь і установ;
Визначати ієрархічні рівні територій;
Визначати краєзнавство як дидактичний принцип, за
допомогою
якого
можна
домогтися
підвищення
ефективності навчально-виховного процесу в освітніх
закладах;
Зібрати інформацію про об’єкти екологічного краєзнавства
на досліджуваній території;
Здатність самостійно розробити маршрути краєзнавчих
екскурсій;
Визначити об’єкти неживої природи на досліджуваній
території;
Знати
сучасну
структуру
державного
управління
природокористуванням в Україні;
Описати загальні засади стратегії сталого розвитку;
Вибрати закони та законодавчі акти України, що
регламентують охоронну діяльність та раціональне
використання рельєфу;
Назвати та знати сутність різних видів показників
ландшафтного
різноманіття
(структурно-часові,
функціонально-часові)
та показники різних
видів
ландшафтного різноманіття (типологічного, хорологічного)
на основі здобутих знань та додаткового вивчення;
Знати різні види показників ландшафтного різноманіття
(структурно-часові, функціонально-часові) та показники
різних видів ландшафтного різноманіття (типологічного,
хорологічного) на основі здобутих знань та додаткового
вивчення;
Знати вітчизняний і зарубіжний досвід природної
регіоналізації територій та систему таксономічних одиниць
фізико-географічного районування;
Продемонструвати
розуміння
проблем
формування
педосфери та її функціонування;
Знати особливості формування методологічних принципів
та концептуальних підходів генетичного ґрунтознавства;
Установити зв’язок між дією людини і розвитком
педосфери;
Визначити необхідні заходи охорони і збереження ґрунтів
від деградації;
Знайти, описати, зробити висновки щодо проблемних
питань в науковій літературі з ґрунтознавства і географії
ґрунтів;
Володіти навичками наукових досліджень;
Володіти стандартами оформлення магістерської роботи
(титульної сторінки, заголовків, посилань на цитовану та
використану літературу, цитат, формул, таблиць, вставляння
рисунків, карт, інших ілюстрацій, їхньої нумерації, списку
цитованої і використаної літератури);
Зібрати вихідну інформацію для виконання наукового

дослідження;
Розуміння:
Розуміти філософсько-світоглядні засади і сучасні тенденції
та
напрямки
розвитку
педагогіки
в
умовах
інтернаціоналізації науково-освітньої діяльності;
Інтерпретувати структуру педагогічної діяльності, її основні
компоненти, педагогічні дії та професійно важливі вміння та
якості, необхідні для її реалізації;
Реалізувати у взаємозв’язку освітню, виховну, розвивальну
функцію навчально-виховного процесу, забезпечуючи його
цілісність й системність;
Розуміти дидактичні і предметні особливості навчального
процесу з економіки;
Обговорити та оцінити сучасну ситуації в економіці Україні
як на рівні діяльності суб’єктів господарювання, так і на
загальнодержавному рівні, порівняти із зарубіжною
практикою;
Розуміти сучасні тенденції та напрямки розвитку
транспортної системи України в контексті інтеграції
України у світову та європейську транспортно-логістичні
системи;
Розуміти сучасні глобальні і регіональні геополітичні
тенденції;
Розуміти особливості сучасної територіально-політичної
ситуації в Україні;
Розуміти сучасні процеси і тенденції у практиці
територіального планування;
Ідентифікувати краєзнавство як структурну складову
географічної науки з усіма притаманними їй методами
дослідження;
Назвати методичні принципи організації краєзнавчих
екскурсій;
Розуміння механізмів етимологїї географічних назв;
Інтерпретувати дані про стан та тенденції розвитку
географічних об’єктів та явищ у формі інтегральних таблиць
та графічних матеріалів;
Обґрунтовувати екологічну доцільність використання
альтернативних джерел енергії та природну і господарську
ефективність
одержання
енергетичних
ресурсів
з
компонентів геосистем на основі вивчення властивостей
геосистем;
Пояснити теорії і методики екологічної географії;
Пояснити цілі прикладного ландшафтознавства як складової
частини регіональної політики і регіонального розвитку;
Інтерпретувати зміст основних станів еколого-географічних
досліджень;
Ілюструвати необхідність втілення у життя стратегії сталого
розвитку;
Зробити висновки на предмет ландшафтного різноманіття
територій, застосовуючи загальноприйняті теорії та
методики; оцінювати ландшафтне різноманіття за
загальноприйнятими та модифікованими показниками;
Класифікувати явища і процеси з позицій об’єкта
дослідження;

Класифікувати зібрану інформацію з меліоративної
геоморфології;
Застосування знань:
Застосовувати сучасні інноваційні методи навчання, різні
форми пізнавальної діяльності студентів;
Застосовувати традиційні та інноваційні моделі навчання;
Застосувати позитивні рівні, конструктивні прийоми
педагогічного спілкування, різноманітні методи емоційновольового впливу на поведінку учня та організації
навчально-пізнавальної діяльності у навчальному закладі;
Розробляти програми з початкової географічної освіти в
середній школі;
Окреслити основні дидактичні підходи до формування
змісту географічної освіти в Україні і світі та визначити
практичні механізми їхньої реалізації;
Виявити моделі проблемних ситуацій при вивченні окремих
типів країн;
Володіти загальною та спеціальною методологією
наукового пізнання;
Оцінити
головну
практичну
область
результатів
дослідження;
Визначити просторову компоненту у розміщенні суспільногеографічних явищ;
Володіти методикою дослідження транспортної системи
країни (регіону);
Вибрати і застосувати різні методи навчання економічної
географії у школі;
Виявити найважливіші особливості історико-географічних
країв і областей;
Оцінити відвідані екскурсійні об’єкти: природні; культурні;
архітектурні; історичні; музейні експонати; пам’ятники,
пов’язані із життям і творчістю видатних особистостей;
Продемонструвати виготовлений демонстраційний матеріал
екскурсій (картосхеми, світлини, відео та ін.);
Оцінити гостроту глобальних проблеми людства загалом та
у межах окремих регіонів, країн зокрема;
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;
Застосувати положення Конвенції про охорону та сталий
розвиток Карпат при регіональному геоекологічному
аналізі;
Застосувати теоретичні знання спецкурсу охорони ґрунтів;
Застосувати методику ґрунтових досліджень;
Проведення картографування ґрунтового покриву;
Застосувати теоретичні знання спецкурсу в професійній
діяльності;
Застосувати отриманні знання в практичних цілях;
Вирішити проблеми організації моніторингового довкілля;
Провести об’єктивну оцінку вихідних відомостей;
Вміти узагальнювати та систематизувати інформацію про
стан ґрунтового покриву;

Застосувати набуті знання у меліоративній практиці;
Оцінити переваги та загрози здійснення меліоративної
діяльності;
Розробити та підготувати виступ по темі магістерської
роботи, розкривши суть досліджуваної проблеми; розробити
електронну презентацію виступу;
Аналіз:
Аналізувати результати польових та лабораторних
досліджень;
Аналізувати та розділити на складові найважливіші
категорії мікро- та макроекономіки;
Дискутувати про об’єкт, предмет і зміст сучасної суспільної
географії;
Аналізувати закономірності трансформації природних
ландшафтів під впливом господарської діяльності людини;
Аналізувати і відстежувати топонімічне відбиття культу
вогню, води, рослин і тварин за відповідними класах
топонімів;
Аналізувати українське географічне назівництво крізь
призму історичних періодів;
Дискутувати
на
предмет
філософських
проблем
природокористування;
Дискутувати на предмет охоронних заходів рельєфу;
Дискутувати на предмет теорії та методології прикладного
ландшафтознавства;
Аналізувати особливості проведення краєзнавчих екскурсій
у міській і приміській зонах;
Аналізувати і складати загальнонаукову ландшафтну карту
(включаючи легенду) у звітному масштабі заданими
власних польових досліджень;
Аналізувати проблеми функціонування органів державного
управління природокористуванням;
Проводити аналіз та оцінку екологічних функцій педосфери;
Аналізувати отримані результати дослідження;
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);
Підготувати картографічний матеріал по темі магістерської
роботи;
Аргументувати сучасні підходи у поясненні тенденцій
розвитку суспільно-географічного знання;
Пояснити сутність головних категорій, законів і теорій
суспільної географії в освітній сфері;
Узагальнити дані щодо результатів діяльності медичних
закладів та виявити проблеми територіальної організації
сфери охорони здоров’я;
Систематизувати матеріали медичної статистики щодо
захворюваності населення та здійснювати медикогеографічну оцінку території;
Обґрунтувати місце, роль і значення науки, наукових шкіл,

напрямків досліджень в системі формування глобального
інформаційного суспільства;
Сформувати знання методів та конкретних методик
проведення краєзнавчих досліджень;
Запропонувати оптимальні шляхи використання знань про
свій край для прогнозу його розвитку;
Розробити
та
організувати
географічно-краєзнавчу
екскурсію по Львову;
Організувати еколого-краєзнавчу екскурсію;
Організувати краєзнавче дослідження об’єктів неживої
природи;
Узагальнити результати проведених екскурсій та мандрівок
з метою поглибленого вивчення окремих тем курсу;
Формулювати переваги та небезпеки традиційних та
модерних підходів до природокористування;
Пропонувати власні концепції природокористування;
Спланувати перспективи природоохоронних досліджень;
Організувати заходи з популяризації стратегії сталого
розвитку;
Розробити оціночні та прикладні ландшафтні карти
(включаючи легенди) у звітному масштабі за даними
власних польових досліджень;
Запропонувати шляхи регулювання негативних впливів
промислових, енергетичних об’єктів та транспорту у
Карпатському регіоні, екологічно-ощадливі форми рекреації
та туризму в Карпатському регіоні, шляхи збереження
етнокультурних ландшафтів Українських Карпат;
Сформулювати
висновки
і
розробити
практичні
рекомендації з використання, відтворення та охорони
ґрунтів;
Проводити аналіз та оцінку екологічних функцій педосфери;
Синтезувати результати дослідження у структурованому
звіті та використати при написанні дипломного проекту;
Аргументувати отримані результати дослідження;
Оцінювання:
Рекомендувати освітній сфері практичні висновки
магістерської роботи;
Поєднати загальні географічні знання із вмінням
досліджувати конкретні території;
Оцінити важливість використання інформації про об’єкти
екологічного краєзнавства в середній школі;
Встановити цінні пам’ятки неживої природи для шкільних
екскурсій;
Надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи органів
державного управління природокористуванням;
Оцінити еколого-географічні проблеми України; екологогеографічну ситуацію в Українських Карпатах;
Передбачити тенденції розвитку глобальних проблем
людства;
Поєднати і рейтингувати оціночні показники для фізикогеографічного районування на основі загальноприйнятих
методик та алгоритмів, а також власних підходів;
Порівняти оціночні та прикладні ландшафтні карти
(включаючи легенди) у звітному масштабі за даними

власних польових досліджень;
Рекомендувати та розробляти заходи щодо сталого та
інтегрованого управління водними ресурсами, сталого
розвитку сільського та лісового господарства в
Карпатському регіоні на основі вивчення регіону та
засвоєння відповідної теорії та методик;
Поєднати інженерно-географічні і біотехнічні заходи щодо
реалізації ландшафтного планування;
Оцінити наслідки деградації ґрунтів;
Встановлювати проблеми та перспективи подальших
досліджень;
Аргументувати результати виступу по темі магістерської
роботи з використанням сучасних технічних засобів;
оперувати ілюстративним матеріалом під час виступу
ІІ. Цикл професійних компетентностей
Знання:
Знати базові поняття, принципи, методи, засоби, форми
навчання економіки;
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;
Зібрати інформацію для проведення краєзнавчих екскурсій
по Львову;
Зібрати та систематизувати фактичний матеріал для
проведення шкільних екскурсій та мандрівок;
Відтворити історію дослідження стану географічного
середовища Карпат;
Визначити зв’язки між компонентами меліоративних мереж;
Зібрати інформацію про проблеми природокористування на
досліджуваній території;
Визначати особливості функціонування системи “людина–
педосфера”, проводити аналіз та оцінку таких взаємозв’язків
Розуміння:
Розуміти зміст та алгоритм проведення науковопедагогічного дослідження;
Інтерпретувати педагогічні факти, робити відповідні
науково-практичні висновки; доповідати про проведене
науково-педагогічне дослідження;
Показати приклади впровадження засад стратегії сталого
розвитку в середній школі;
Класифікувати пам’ятки неживої природи;
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);
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;
Застосувати отриманні економічні знання в професійній
діяльності;
Володіти формами, методами і прийомами організації
краєзнавчих досліджень з використанням досягнень
сучасної географічної, методичної та педагогічної науки;
Підготувати для організації навчального процесу адекватні
та ефективні методики;
Проводити наукові дослідження з методичних проблем, які
студент розкриває в індивідуальному завданні;
Проводити наукові дослідження з методичних проблем, які
студент розкриває в індивідуальному завданні;
Вибрати ті геолого-геоморфологічні об’єкти, які підлягають
збереженню;
Застосовувати отриманні знання;
Застосовувати набуті знання та досвід при навчанні
географії та економіки у середній школі;
Аналіз:
Аналізувати комп’ютерні мережі на предмет наявності та
об’єктивності подання географічної інформації;
Упорядкувати зібраний краєзнавчий матеріал;
Дискутувати на предмет територіальних меж поняття
«Карпатський регіон», сутності природоохоронних ініціатив
у Карпатському регіоні, сутності конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат;
Аналізувати ефективність впровадження засад сталого
розвитку у повсякденне життя та функціонування об’єктів
освіти;
Аналізувати чинники формування педосфери Землі;
Аналізувати сучасні наукові теорії геосфер Землі;
проводити аналіз та оцінку екологічних функцій педосфери;
Дискутувати на предмет результатів самостійного наукового
дослідження;
Синтез:
Розробити програму науково-педагогічного дослідження;
Планувати та організовувати навчально-виховний процес з
економіки в загальноосвітніх навчальних закладах;
Розробляти навчально-методичні матеріали для проведення
занять різних форм;
Розробити проекти початкової географічної освіти;
Вирішувати
проблеми
дисципліни,
конструктивно
розв’язувати конфлікти в учнівському та студентському
середовищі, застосовувати сучасні методи, прийоми
активного й інтерактивного навчання;
Формувати вміння організовувати навчально-педагогічну
взаємодію між студентами;
Спланувати проведення краєзнавчої екскурсії по Львову;
Організувати правильний підбір екскурсійних об’єктів;
Розробити пробний маршрут конкретної тематичної
екскурсії;
Узагальнити роль ландшафтного різноманіття в організації
біосфери, географічної оболонки та в соціальноекономічному розвитку;
Спланувати заходи для усунення негативних наслідків

розвитку процесів підтоплення і заболочення
Аргументувати необхідність загально-суспільних змін для
розв’язання проблем природокористування;
Аргументувати популяризація заходів стратегії сталого
розвитку;
Розробляти програму моніторингових досліджень;
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;
Оцінити рельєф з позицій меліоративного освоєння;
Порівняти досвід охорони пам’яток у країнах Європи;
Рекомендувати заходи щодо впровадження результатів
моніторингу;
Спеціалізація "Фізична географія"
Впорядкувати інформацію з теорії і методології екологічної
географії;
Описати стани еколого-географічного дослідження;
Визначити об’єкт прикладних ландшафтних досліджень,
його ієрархічний рівень;
Зібрати інформацію щодо вивченої території дослідження
шляхом аналізу літератури, карт, фондових матеріалів тощо;
Виділити оптимальні варіанти природокористування та
природоохоронної діяльності згідно зі встановленими під
час власних досліджень особливостями ландшафтної
просторової
організації,
наявної
ресурсної
та
інфраструктурної бази;
Застосовувати методи і методологію оцінки ландшафтів для
різних галузей господарства;
Впорядкувати, складати і редагувати рисунки, схеми і
картосхеми в програмних засобах PowerPoint, Paint,
CorelDRAW, FotoShop;
Впорядкувати графічне оформлення наукової доповіді;
Визначити ключові ділянки для проведення географічних
досліджень, розробляти оптимальні маршрути дослідження
за
результатами
рекогносцирувального
обстеження
території; дешифрувати аеро- і космознімки під час
польових досліджень;
Визначити стан біологічного та ландшафтного різноманіття
в Українських Карпатах на основі його вивчення;
Аналізувати еколого-географічні проблеми України та
держав-сусідів;
Аналізувати комп’ютерне опрацювання рядів даних;
працювати з таблицями у програмному пакеті Mikrosoft
(MicrosoftWord, MicrosoftExcel); управляти базами даних
MicrosoftAccess;
Аргументувати відповіді на запитання та зауваження до
наукової доповіді за результатами власного дослідження;
Пояснити сутність досліджуваної проблеми, виявлені
причинно-наслідкові зв’язки та закономірності, окреслити

сфери практичного використання одержаних результатів та
напрями подальших досліджень у магістерській роботі;
Розробити заходи щодо сталого та інтегрованого управління
водними ресурсами, сталого розвитку сільського та лісового
господарства в Карпатському регіоні на основі вивчення
регіону та засвоєння відповідної теорії та методик;
Розробити та укласти ландшафтний план або інший
документ, що завершує оцінку ландшафту;
Розробити електронну презентацію наукової доповіді;
Оцінити ландшафтне різноманіття на загальнодержавному,
регіональному і локальному рівнях за картами за
загальноприйнятими та модифікованими методиками;
Передбачити тенденції динаміки і розвитку географічних
об’єктів і явищ за даними власних досліджень;
Спеціалізація "Економічна і соціальна географія"
Досягти розуміння формування змісту географічної освіти
відповідно природної і суспільної диференціації простору,
вікових груп населення, а також цілей та завдань
геопрострового пізнання світу;
Окреслити загрози, які пов’язані з реалізацією планів
розвитку об’єкту;
Пояснити існуючу геопросторову організацію суспільства;
Розширити
прикладні
можливості
застосування
комплексних географічних знань;
Класифікувати типи країн на сучасному етапі розвитку;
Рейтингу вати країни за різними економіко-географічними
показниками розвитку (ВВП, зайнятість населення, якість
життя та ін.);
Застосовувати теоретичні положення для пояснення
існуючої геопросторової організації суспільства;
Інтегрувати чинники геопросторової організації суспільства
у різні форми, комбінації;
Дослідити та згрупувати країни світу за рівнем (високий,
достатній.
низький)
науково-освітнього
потенціалу
населення;
Упорядкувати уявлення студентів в галузі краєзнавства;
Порівнювати особливості геопросторової організації
суспільства декількох країн;
Порівнювати особливості геопросторової організації
суспільства у двох чи декількох регіонах;
Установити взаємозв’язок між глобальними проблемами
людства;
Дискутувати на предмет шляхів подолання глобальних
проблем людства;
Аргументувати можливості розвитку об’єкта дослідження;
Аргументувати різниці в геопросторовій організації
суспільства країн і районів;
Аргументувати місце, роль і значення наукових шкіл та
наукових досліджень в системі формування глобальних
інформаційних суспільств;
Розробити схеми (логічні моделі) галузевої структури
господарства, промислових комплексів, соціальної сфери;
Передбачити застосування отриманих знань у професійній
діяльності;

Поєднувати картографічні, статистичні, аналітичні методи
дослідження глобальних проблем людства;
Оцінити сильні і слабкі сторони розвитку об’єкта
дослідження;
Спеціалізація "Географія України"
Знати особливості зовнішньополітичного становища
України та регіонально-політичних відносин в державі;
Володіти
понятійно-термінологічним
апаратом
та
методологією наукового геополітичного аналізу;
Володіти методикою дослідження транспортної системи
населених пунктів України;
Знання ключових положень міжнародного досвіду у сфері
просторового планування, сучасних процесів і тенденцій
просторового планування;
Знання законів і нормативно-правових документів, що
регулюють просторове планування в Україні;;
Знати базові поняття, існуючі класифікації топонімів,
міждисциплінарні методи топонімічних досліджень та
специфіку їхнього застосування;
Вивчити
запропоновані
методики
комплексних
географічних досліджень та скласти програму власного
дослідження;
Описати
запропоновані
методики
комплексних
географічних досліджень та скласти програму власного
дослідження;
Здійснити географічну оцінку досліджуваних об’єктів, явищ
та процесів за визначеною методикою і етапами
дослідження;
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;
Застосовувати ГІС-технології при оформленні графічного
матеріалу дослідження;
Застосовувати математичні та картографічні програми для
обробки
та
інтерпретації
даних
при
виконанні
індивідуальних завдань;
Визначати й аналізувати основні загрози територіальнополітичного розвитку України;
Визначати роль різних чинників у формуванні та розвитку
транспортної системи України;
Визначати перспективні напрямки розвитку територій,
виходячи з їх природних та соціально-економічних умов та
ресурсів, географічного положення;
Аналізувати транспортно-географічне положення певної
території, оцінити потенціал транспортної системи України;
Інтерпретувати отримані результати; зробити відповідні
висновки;
презентувати
результати
проведеного
дослідження;
Встановлювати міждисциплінарні зв’язки для всебічного
дослідження проблеми чи явища;
Розробити
програму
топонімічного
дослідження;

сформувати його методику;
Передбачити імовірний розвиток проблемної ситуації,
явища тощо;
Спеціалізація "Географія та економіка"
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;
Упорядкувати, аналізувати літературний матеріал;
Виділяти мету, завдання та проблематику досліджень;
Виділити
об’єкти
екологічного
краєзнавства
на
досліджуваній території;
Інтерпретувати результати польових, лабораторних та
ґрунтово-картографічних досліджень та робити висновки;
Впорядкувати
інформацію
щодо
цінних
геологогеоморфологічних об’єктів;
Обрати територію, об'єкт дослідження ґрунтів;
Обрати методику проведення досліджень ґрунтів;
Виділити мету, завдання та проблематику досліджень;
Скласти критерії для виокремлення цінних об’єктів неживої
природи;
Аналізувати проблеми функціонування органів державного
управління
природокористуванням
та
громадських
об’єднань екологічного спрямування;
Аналізувати причини виникнення деградації ґрунтів;
Узагальнити зібрану еколого-краєзнавчу інформацію;
Розробити програму еколого-краєзнавчого дослідження;
Розробити план наукових досліджень;
Розробити заходи оптимізації використання і збереження
ґрунтів у професійній діяльності;
Пропонувати і впроваджувати на практиці заходи
мінімізації та призупинення розвитку деградаційних
процесів, охорони і збереження ґрунтів;
Надавати пропозиції щодо вдосконалення роботи органів
державного
управління
природокористуванням
та
громадських об’єднань екологічного спрямування;
Передбачити нові маршрути для огляду об’єктів неживої
природи у шкільних екскурсіях;
Прогнозувати екологічні і економічні наслідки деградації
ґрунтів

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 проведення досліджень

Розуміти філософсько-

Методика науково-

на відповідному рівні

світоглядні засади і сучасні
тенденції та напрямки
розвитку педагогіки в
умовах інтернаціоналізації
науково-освітньої діяльності
Володіти загальною та
спеціальною методологією
наукового пізнання
Збирати, аналізувати,
синтезувати, узагальнювати
інформацію про педагогічні
явища, розробляти
рекомендації щодо
оптимізації навчального
процесу
Аналізувати результати
польових та лабораторних
досліджень
Підготувати картографічний
матеріал по темі
магістерської роботи
Сформулювати висновки і
розробити практичні
рекомендації з
використання, відтворення
та охорони ґрунтів
Вдосконалити фахові
(географічні, економічні)
знання задля їхнього
застосування в навчальному
процесі
Інтерпретувати структуру
педагогічної діяльності, її
основні компоненти,
педагогічні дії та професійно
важливі вміння та якості,
необхідні для її реалізації
Застосовувати сучасні
інноваційні методи
навчання, різні форми
пізнавальної діяльності
студентів
Розуміти сучасні тенденції
та напрямки розвитку
транспортної системи
України в контексті
інтеграції України у світову
та європейську транспортнологістичні системи
Володіти методикою
дослідження транспортної
системи країни (регіону)
Збирати, аналізувати,
синтезувати, узагальнювати

педагогічних досліджень

Магістерська робота
(Спеціалізація "Географія та
економіка")

Педагогічна практика

Географія транспорту
України з основами
геологістики

Знання та розуміння предметної
області та розуміння професії

Здатність оцінювання і
прогнозування політичних,
економічних, соціальних подій та
явищ

інформацію про регіональні
та галузеві відмінності у
транспортній системі
України
Впорядкувати знання щодо
основних законів,
закономірностей та
механізму функціонування
та розвитку економіки на
мікро- та макрорівнях
Аналізувати та розділити на
складові найважливіші
категорії мікро- та
макроекономіки
Обговорити та оцінити
сучасну ситуації в економіці
Україні як на рівні
діяльності суб’єктів
господарювання, так і на
загальнодержавному рівні,
порівняти із зарубіжною
практикою
Продемонструвати
розуміння
проблем
формування педосфери та її
функціонування
Установити зв’язок між дією
людини
і
розвитком
педосфери
Проводити аналіз та оцінку
екологічних функцій
педосфери
Дискутувати на предмет
початкової географічної
освіти
Впорядковувати інформацію
з початкової географічної
освіти
Розробляти програми з
початкової географічної
освіти в середній школі
Знати зміст, структуру,
основні завдання шкільної
економіки
Розуміти дидактичні і
предметні особливості
навчального процесу з
економіки
Застосовувати традиційні та
інноваційні моделі навчання
Зібрати у ЗМІ сукупність
явищ і процесів, які
підлягають оцінюванню
Класифікувати явища і

Основи економіки

Педосфера Землі

Початкова географічна
освіта

Методика навчання
економіки

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Економічна і
соціальна географія")

Здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях

Здатність застосовувати теоретикометодичні основи фізичної
географії для вирішення
регіональних екологічних проблем

Володіння методологічними

процеси з позицій об’єкта
дослідження
Визначити просторову
компоненту у розміщенні
суспільно-географічних
явищ
Планувати ефективну
педагогічну взаємодію на
різних етапах навчання
Застосувати позитивні рівні,
конструктивні прийоми
педагогічного спілкування,
різноманітні методи
емоційно-вольового впливу
на поведінку учня та
організації навчальнопізнавальної діяльності у
навчальному закладі
Реалізувати у взаємозв’язку
освітню, виховну,
розвивальну функцію
навчально-виховного
процесу, забезпечуючи його
цілісність й системність
Знати особливості
формування методологічних
принципів та
концептуальних підходів
генетичного ґрунтознавства
Застосувати методику
ґрунтових досліджень
Проведення
картографування ґрунтового
покриву
Визначити області
застосування знань по темі
дослідження у сфері
освітньої практики
Оцінити головну практичну
область результатів
дослідження
Рекомендувати освітній
сфері практичні висновки
магістерської роботи
Пояснити теорії і методики
екологічної географії
Інтерпретувати зміст
основних станів екологогеографічних досліджень
Оцінити еколого-географічні
проблеми України; екологогеографічну ситуацію в
Українських Карпатах
Пояснити цілі прикладного

Педагогічна майстерність

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Географія та
економіка")

Магістерська робота
(Спеціалізація "Економічна і
соціальна географія")

Екологічна географія

Прикладна фізична

засадами прикладного
ландшафтознавства, визначення
принципів та методів прикладних
ландшафтних досліджень,
навчання студентів методик оцінки
ландшафту

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 інтернетресурси

Розкриття змісту, проблем та
перспектив географічного
дослідження за результатами
власного географічного
дослідження

ландшафтознавства як
складової частини
регіональної політики і
регіонального розвитку
Дискутувати на предмет
теорії та методології
прикладного
ландшафтознавства
Поєднати інженерногеографічні і біотехнічні
заходи щодо реалізації
ландшафтного планування
Організовувати польові
географічні дослідження на
основі загальноприйнятих
методик і принципів;
модифікувати методику
дослідження з огляду на
специфіку території, об’єкта
та предмета дослідження та
теоретико-методологічних
підходів
Впорядкувати матеріали
польових досліджень;
виробити корегуючі
зауваження і правила для
продовження аналогічних
досліджень
Розробити оціночні та
прикладні ландшафтні карти
(включаючи легенди) у
звітному масштабі за даними
власних польових
досліджень
Описати і розкрити сутність
досліджуваної проблеми,
виявлені причиннонаслідкові зв’язки та
закономірності, окреслити
сфери практичного
використання одержаних
результатів та напрями
подальших досліджень у
магістерській роботі
Аналізувати і складати
загальнонаукову
ландшафтну карту
(включаючи легенду) у
звітному масштабі заданими
власних польових
досліджень
Порівняти оціночні та
прикладні ландшафтні карти
(включаючи легенди) у

географія

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Фізична
географія)"

Методи досліджень
ландшафтів

Застосування загально прийнятих
методик для проведення
географічних досліджень;
удосконалення методик та
прийомів географічного
дослідження за результатами
самостійно проведених досліджень

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

звітному масштабі за даними
власних польових
досліджень
Зробити висновки на
предмет ландшафтного
різноманіття територій,
застосовуючи
загальноприйняті теорії та
методики; оцінювати
ландшафтне різноманіття за
загальноприйнятими та
модифікованими
показниками
Назвати та знати сутність
різних видів показників
ландшафтного різноманіття
(структурно-часові,
функціонально-часові) та
показники різних видів
ландшафтного різноманіття
(типологічного,
хорологічного) на основі
здобутих знань та
додаткового вивчення
Поєднати і рейтингувати
оціночні показники для
фізико-географічного
районування на основі
загальноприйнятих методик
та алгоритмів, а також
власних підходів
Рекомендувати та
розробляти заходи щодо
сталого та інтегрованого
управління водними
ресурсами, сталого розвитку
сільського та лісового
господарства в
Карпатському регіоні на
основі вивчення регіону та
засвоєння відповідної теорії
та методик
Запропонувати шляхи
регулювання негативних
впливів промислових,
енергетичних об’єктів та
транспорту у Карпатському
регіоні, екологічно-ощадливі
форми рекреації та туризму в
Карпатському регіоні, шляхи
збереження етнокультурних
ландшафтів Українських
Карпат
Обґрунтовувати екологічну

Ландшафтне різноманіття

Ландшафтні основи
оптимізації
природокористування

Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу

Здатність діяти соціально
відповідально

доцільність використання
альтернативних джерел
енергії та природну і
господарську ефективність
одержання енергетичних
ресурсів з компонентів
геосистем на основі
вивчення властивостей
геосистем
Дискутувати про об’єкт,
предмет і зміст сучасної
суспільної географії
Аргументувати сучасні
підходи у поясненні
тенденцій розвитку
суспільно-географічного
знання
Пояснити сутність головних
категорій, законів і теорій
суспільної географії в
освітній сфері
Характеризувати сучасний
стан медико-географічних
досліджень в Україні на
основі опрацювання
наукових та навчальнометодичних праць
Узагальнити дані щодо
результатів діяльності
медичних закладів та
виявити проблеми
територіальної організації
сфери охорони здоров’я
Систематизувати матеріали
медичної статистики щодо
захворюваності населення та
здійснювати медикогеографічну оцінку території
Окреслити основні
дидактичні підходи до
формування змісту
географічної освіти в Україні
і світі та визначити
практичні механізми їхньої
реалізації
Обґрунтувати місце, роль і
значення науки, наукових
шкіл, напрямків досліджень
в системі формування
глобального інформаційного
суспільства
Зібрати інформацію та
встановити зв’язок між
рівнем політичного,

Актуальні проблеми
суспільної географії

Медична географія України

Проблеми географії освіти і
науки в Україні та світі

Вирішення соціально-економічних
і політичних проблем з
урахуванням загальнолюдських
цінностей, норм поведінки і моралі
в державних, виробничих,
міжособистих та суспільних
відносинах

Здатність проводити регіональнополітичні дослідження на рівні
держави

Здатність виявляти, ставити та
вирішувати проблеми

соціально-економічного
розвитку країн світу та
науково-освітнього
потенціалу їхнього
населення
Зібрати і впорядкувати
найновішу інформацію про
країни світу економікогеографічного змісту
Вибрати і застосувати різні
методи навчання
економічної географії у
школі
Виявити моделі проблемних
ситуацій при вивченні
окремих типів країн
Розуміти сучасні глобальні і
регіональні геополітичні
тенденції
Знати сучасні геополітичні
концепції і доктрини
Розуміти особливості
сучасної територіальнополітичної ситуації в Україні
Визначати ієрархічні рівні
територій
Розуміти сучасні процеси і
тенденції у практиці
територіального планування
Аналізувати закономірності
трансформації природних
ландшафтів під впливом
господарської діяльності
людини
Визначати краєзнавство як
дидактичний принцип, за
допомогою якого можна
домогтися
підвищення
ефективності
навчальновиховного процесу в освітніх
закладах
Ідентифікувати краєзнавство
як структурну складову
географічної науки з усіма
притаманними їй методами
дослідження
Сформувати знання методів
та
конкретних
методик
проведення
краєзнавчих
досліджень
Застосувати теоретичні
знання спецкурсу в
професійній діяльності
Застосувати отриманні

Методика викладання
соціально-економічної
географії у школі

Геополітичні проблеми
України

Основи просторового
планування

Виробнича (організаційнокраєзнавча) практика

Моніторинг ґрунтів

Здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях

Прагнення до збереження
навколишнього середовища

знання в практичних цілях
Вирішити проблеми
організації моніторингового
довкілля
Поєднати загальні
географічні знання із
вмінням досліджувати
конкретні території
Виявити найважливіші
особливості історикогеографічних країв і
областей
Запропонувати оптимальні
шляхи використання знань
про свій край для прогнозу
його розвитку
Зібрати інформацію про
об’єкти екологічного
краєзнавства на
досліджуваній території
Оцінити важливість
використання інформації про
об’єкти екологічного
краєзнавства в середній
школі
Організувати екологокраєзнавчу екскурсію
Визначити об’єкти неживої
природи на досліджуваній
території
Організувати краєзнавче
дослідження об’єктів
неживої природи
Встановити цінні пам’ятки
неживої природи для
шкільних екскурсій
Знати сучасну структуру
державного управління
природокористуванням в
Україні
Аналізувати проблеми
функціонування органів
державного управління
природокористуванням
Надавати рекомендації щодо
вдосконалення роботи
органів державного
управління
природокористуванням
Застосувати
теоретичні
знання спецкурсу охорони
ґрунтів
Оцінити наслідки деградації
ґрунтів

Географічне краєзнавство

Екологічне краєзнавство

Об’єкти неживої природи у
краєзнавчих дослідженнях

Управління
природокористуванням

Деградація і охорона ґрунтів

Здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних
джерел. Дослідницькі навики

Визначити необхідні заходи
охорони і збереження
ґрунтів від деградації
Зібрати та впорядкувати
інформацію з тематики
глобальних проблем людства
Оцінити гостроту
глобальних проблеми
людства загалом та у межах
окремих регіонів, країн
зокрема
Передбачити тенденції
розвитку глобальних
проблем людства
Знайти, описати, зробити
висновки щодо проблемних
питань в науковій літературі
з ґрунтознавства і географії
ґрунтів
Провести об’єктивну оцінку
вихідних відомостей
Вміти узагальнювати та
систематизувати інформацію
про стан ґрунтового покриву
Класифікувати зібрану
інформацію з меліоративної
геоморфології
Застосувати набуті знання у
меліоративній практиці
Оцінити переваги та загрози
здійснення меліоративної
діяльності
Розуміння механізмів
етимологїї географічних назв
Аналізувати і відстежувати
топонімічне відбиття культу
вогню, води, рослин і тварин
за відповідними класах
топонімів
Аналізувати українське
географічне назівництво
крізь призму історичних
періодів
Показати навички збору та
опрацювання значної
кількості статистичних та
інших первинних матеріалів
відповідних управлінь і
установ
Інтерпретувати дані про стан
та тенденції розвитку
географічних об’єктів та
явищ у формі інтегральних
таблиць та графічних

Глобальні проблеми людства

Магістерський семінар

Меліоративна геоморфологія

Топоніміка України

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Географія
України")

Здатність самостійно розробити
маршрути географо-краєзнавчих
екскурсій

Застосування існуючих теоретикометодологічних засад певної галузі
географічної науки для розуміння і
пояснення різних проявів об’єкта
дослідження

Базові знання в галузі екології та
географії, необхідні для засвоєння
спеціалізованих дисциплін

Навички використання
інформаційних і комунікаційних
технологій

матеріалів
Синтезувати результати
дослідження у
структурованому звіті та
використати при написанні
дипломного проекту
Назвати методичні принципи
організації краєзнавчих
екскурсій
Аналізувати особливості
проведення краєзнавчих
екскурсій у міській і
приміській зонах
Розробити та організувати
географічно-краєзнавчу
екскурсію по Львову
Застосувати положення
Конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат при
регіональному
геоекологічному аналізі
Знати різні види показників
ландшафтного різноманіття
(структурно-часові,
функціонально-часові) та
показники різних видів
ландшафтного різноманіття
(типологічного,
хорологічного) на основі
здобутих знань та
додаткового вивчення
Знати вітчизняний і
зарубіжний досвід природної
регіоналізації територій та
систему таксономічних
одиниць фізикогеографічного районування
Вибрати закони та
законодавчі акти України,
що регламентують охоронну
діяльність та раціональне
використання рельєфу
Дискутувати на предмет
охоронних заходів рельєфу
Спланувати перспективи
природоохоронних
досліджень
Оцінити відвідані
екскурсійні об’єкти:
природні; культурні;
архітектурні; історичні;
музейні експонати;
пам’ятники, пов’язані із
життям і творчістю видатних

Географічні екскурсії по
Львову

Фізико-географічні
проблеми сталого розвитку
Карпатського регіону

Охорона і раціональне
використання рельєфу

Методика проведення
шкільних географічних
екскурсій та мандрівок

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
Здатність мотивувати людей та
рухатися до спільної мети

Дослідницькі навички

Представлення результатів
географічних досліджень

особистостей
Продемонструвати
виготовлений
демонстраційний матеріал
екскурсій (картосхеми,
світлини, відео та ін.)
Узагальнити результати
проведених екскурсій та
мандрівок з метою
поглибленого вивчення
окремих тем курсу
Дискутувати на предмет
філософських проблем
природокористування
Формулювати переваги та
небезпеки традиційних та
модерних підходів до
природокористування
Пропонувати власні
концепції
природокористування
Описати загальні засади
стратегії сталого розвитку
Ілюструвати необхідність
втілення у життя стратегії
сталого розвитку
Організувати заходи з
популяризації стратегії
сталого розвитку
Зібрати вихідну інформацію
для виконання наукового
дослідження
Аналізувати отримані
результати дослідження
Інтегрувати отримані
результати дослідження в
навчальний процес у
середній школі (географія та
економіка)
Володіти навичками
наукових досліджень
Аргументувати отримані
результати дослідження
Встановлювати проблеми та
перспективи подальших
досліджень
Володіти стандартами
оформлення магістерської
роботи (титульної сторінки,
заголовків, посилань на
цитовану та використану
літературу, цитат, формул,
таблиць, вставляння

Філософські проблеми
природокористування

Стратегія сталого розвитку

Курсова робота

Магістерська робота
(Спеціалізація "Географія
України")

Магістерська робота
(Спеціалізація "Фізична
географія)"

рисунків, карт, інших
ілюстрацій, їхньої нумерації,
списку цитованої і
використаної літератури)
Розробити та підготувати
виступ по темі магістерської
роботи, розкривши суть
досліджуваної проблеми;
розробити електронну
презентацію виступу
Аргументувати результати
виступу по темі
магістерської роботи з
використанням сучасних
технічних засобів; оперувати
ілюстративним матеріалом
під час виступу
ІІ. Цикл професійних компетентностей
Володіння основами планування,
проведення й оформлення
науково-педагогічного
дослідження

Розуміти зміст та алгоритм
проведення науковопедагогічного дослідження
Розробити програму науковопедагогічного дослідження
Інтерпретувати педагогічні
факти, робити відповідні
науково-практичні висновки;
доповідати про проведене
науково-педагогічне
дослідження
Здатність застосовувати знання
Назвати та описати
про сучасні досягнення
найважливіші закони та
економіки в предметній області
закономірності розвитку
економіки на мікро- та
макрорівнях, а також установити
зв’язок між факторами та
умовами, які впливають на цей
розвиток
Оцінити та пояснити економічні
процеси в Україні
Застосувати отриманні
економічні знання в професійній
діяльності
Володіння основами планування, Знати базові поняття, принципи,
підготовки і проведення
методи, засоби, форми навчання
навчально-виховного процесу з
економіки
економіки
Планувати та організовувати
навчально-виховний процес з
економіки в загальноосвітніх
навчальних закладах
Розробляти навчальнометодичні матеріали для
проведення занять різних форм
Здатність використовувати
Володіти способами та

Методика науковопедагогічних досліджень

Основи економіки

Методика навчання
економіки

Педагогічна майстерність

систему знань і умінь для
організації педагогічної
діяльності у навчальних
закладах

прийомами педагогічної техніки
та застосовувати різні форми
міжособистісної взаємодії
учнів/студентів
Володіти нормами педагогічної
етики та дотримуватися
педагогічного такту в
навчально-виховних ситуаціях
Вирішувати проблеми
дисципліни, конструктивно
розв’язувати конфлікти в
учнівському та студентському
середовищі, застосовувати
сучасні методи, прийоми
активного й інтерактивного
навчання
Здатність застосовувати знання
Оцінювати географічні явища,
про сучасні досягнення в
процеси і загальні
предметній області
закономірності розвитку
природи і суспільства у
конкретних локальних межах
Володіти формами, методами і
прийомами організації
краєзнавчих досліджень з
використанням досягнень
сучасної географічної,
методичної та педагогічної
науки
Формувати вміння
організовувати навчальнопедагогічну взаємодію між
студентами
Володіння основами планування, Підготувати для організації
проведення занять, оформлення навчального процесу адекватні
науково-педагогічної
та ефективні методики
документації
Розширити вміння та навички
використовувати знання з
дисциплін психологопедагогічного циклу в процесі
виховання школярів
Проводити наукові дослідження
з методичних проблем, які
студент розкриває в
індивідуальному завданні
Використання базових знань в
Впорядкувати, складати і
галузі інформатики й сучасних
редагувати рисунки, схеми і
інформаційних технологій;
картосхеми в програмних
навики використання
засобах PowerPoint, Paint,
CorelDRAW, FotoShop
програмних засобів і навики
роботи в комп’ютерних
Аналізувати комп’ютерне
мережах, уміння створювати
опрацювання рядів даних;
бази даних і використовувати
працювати з таблицями у
інтернет-ресурси
програмному пакеті Mikrosoft
(MicrosoftWord, MicrosoftExcel);

Виробнича (організаційнокраєзнавча) практика

Педагогічна практика

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Фізична
географія")

Здатність комплексно
враховувати вимоги SWOTаналізу у вивченні об’єкта і
предмета дослідження під час
виробничої (переддипломної)
практики
Знання та володіння методиками
географічних досліджень

Здатність застосовувати
загальнонаукові і спеціальні
методи ґрунтознавства під час
власних досліджень
Знання та навики представлення
результатів географічних
досліджень

Знання та володіння методами
опису, ідентифікації та
класифікації об’єктів
дослідження

управляти базами даних
MicrosoftAccess
Пояснити сутність
досліджуваної проблеми,
виявлені причинно-наслідкові
зв’язки та закономірності,
окреслити сфери практичного
використання одержаних
результатів та напрями
подальших досліджень у
магістерській роботі
Оцінити сильні і слабкі сторони
розвитку об’єкта дослідження
Аргументувати можливості
розвитку об’єкта дослідження
Окреслити загрози, які пов’язані
з реалізацією планів розвитку
об’єкту
Описати запропоновані
методики комплексних
географічних досліджень та
скласти програму власного
дослідження
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

Розробити план наукових
досліджень
Виділити мету, завдання та
проблематику досліджень;
Впорядкувати,
аналізувати
літературний матеріал

Впорядкувати графічне
оформлення наукової доповіді
Розробити електронну
презентацію наукової доповіді
Аргументувати відповіді на
запитання та зауваження до
наукової доповіді за
результатами власного
дослідження
Застосовувати теоретичні
положення для пояснення
існуючої геопросторової
організації суспільства
Порівнювати особливості
геопросторової організації

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Економічна
і соціальна географія")

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Географія
України")

Виробнича зі спеціалізації
(переддипломна) практика
(Спеціалізація "Географія
та економіка")
Магістерська робота
(Спеціалізація "Фізична
географія")

Магістерська робота
(Спеціалізація "Економічна
і соціальна географія")

суспільства у двох чи декількох
регіонах
Аргументувати різниці в
геопросторовій організації
суспільства країн і районів
Здатність використовувати
Встановлювати
практичні знання та навички
міждисциплінарні зв’язки для
щодо обґрунтування тематики
всебічного дослідження
дослідження
проблеми чи явища
Застосовувати ГІС-технології
при оформленні графічного
матеріалу дослідження
Передбачити імовірний
розвиток проблемної ситуації,
явища тощо
Здатність організовувати власні
Обрати територію, об'єкт
ґрунтові дослідження
дослідження ґрунтів
Обрати методику проведення
досліджень ґрунтів
Інтерпретувати результати
польових, лабораторних та
ґрунтово-картографічних
досліджень та робити висновки
Здатність використовувати
Зібрати інформацію для
географічні знання для розробки проведення краєзнавчих
краєзнавчих екскурсій по Львову екскурсій по Львову
Упорядкувати зібраний
краєзнавчий матеріал
Спланувати проведення
краєзнавчої екскурсії по Львову
Здатність розкриття теоретичних Відтворити історію дослідження
і методологічних засад певної
стану географічного середовища
галузі географії, історії її
Карпат
розвитку
Дискутувати на предмет
територіальних меж поняття
«Карпатський регіон», сутності
природоохоронних ініціатив у
Карпатському регіоні, сутності
конвенції про охорону та сталий
розвиток Карпат
Узагальнити роль ландшафтного
різноманіття в організації
біосфери, географічної оболонки
та в соціально-економічному
розвитку
Здатність використовувати
Визначити зв’язки між
знання про особливості рельєфу компонентами меліоративних
для забезпечення
мереж
функціонування меліоративних
Оцінити рельєф з позицій
систем
меліоративного освоєння
Спланувати заходи для усунення
негативних наслідків розвитку
процесів підтоплення і
заболочення

Магістерська робота
(Спеціалізація "Географія
України")

Магістерська робота
(Спеціалізація "Географія
та економіка")

Географічні екскурсії по
Львову

Фізико-географічні
проблеми сталого розвитку
Карпатського регіону

Меліоративна
геоморфологія

Здатність уберегти цінні
геолого-геоморфологічні
пам’ятки природи України як
об’єкти просвітницької та
виховної роботи
Знання та володіння методами
опису, ідентифікації та
класифікації екскурсійних
об’єктів

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 застосовувати
принципи стратегії сталого
розвитку у своїй професійній
діяльності

Уміння застосовувати сучасні

Класифікувати пам’ятки
неживої природи
Вибрати ті геологогеоморфологічні об’єкти, які
підлягають збереженню
Порівняти досвід охорони
пам’яток у країнах Європи
Зібрати та систематизувати
фактичний матеріал для
проведення шкільних екскурсій
та мандрівок
Організувати правильний підбір
екскурсійних об’єктів
Розробити пробний маршрут
конкретної тематичної екскурсії
Аналізувати комп’ютерні
мережі на предмет наявності та
об’єктивності подання
географічної інформації
Оцінити можливість засвоєння
географічної інформації
засобами сучасних
інформаційних технологій
особами різних вікових груп
Розробити проекти початкової
географічної освіти
Зібрати інформацію про
проблеми природокористування
на досліджуваній території
Пояснити причинно-наслідкові
зв’язки між проблемами
природокористування та
історичним, технологічним,
економічним розвитком
суспільства, переважаючими в
ньому етично-моральними,
культурними, релігійними
цінностями тощо
Аргументувати необхідність
загально-суспільних змін для
розв’язання проблем
природокористування
Показати приклади
впровадження засад стратегії
сталого розвитку в середній
школі
Аналізувати ефективність
впровадження засад сталого
розвитку у повсякденне життя та
функціонування об’єктів освіти
Аргументувати популяризація
заходів стратегії сталого
розвитку
Аналізувати чинники

Охорона і раціональне
використання рельєфу

Методика проведення
шкільних географічних
екскурсій та мандрівок

Початкова географічна
освіта

Філософські проблеми
природокористування

Стратегія сталого розвитку

Педосфера Землі

методології охорони педосфери

формування педосфери Землі
Аналізувати сучасні наукові
теорії геосфер Землі; проводити
аналіз та оцінку екологічних
функцій педосфери
Визначати особливості
функціонування системи
“людина–педосфера”, проводити
аналіз та оцінку таких
взаємозв’язків
Здатність застосовувати знання
Застосовувати отриманні знання
законодавства і стандарту
Розробляти програму
України
моніторингових досліджень
Рекомендувати заходи щодо
впровадження результатів
моніторингу
Здатність проводити самостійні
Ілюструвати результати
наукові дослідження
самостійного наукового
дослідження (таблиці, графіки,
карти, ГІС-моделі тощо)
Дискутувати на предмет
результатів самостійного
наукового дослідження
Застосовувати набуті знання та
досвід при навчанні географії та
економіки у середній школі
Спеціалізація "Фізична географія"
Здатність застосувати теоретико- Впорядкувати інформацію з
методологічних основ
теорії і методології екологічної
екологічної географії для
географії
передбачення та розв’язання
Описати стани екологорегіональних екологічних
географічного дослідження
проблем
Аналізувати еколого-географічні
проблеми України та державсусідів
Здатність виконувати прикладні Визначити об’єкт прикладних
ландшафтні дослідження та
ландшафтних досліджень, його
використовувати їхні результати ієрархічний рівень
у середній школі
Застосовувати методи і
методологію оцінки ландшафтів
для різних галузей господарства
Розробити та укласти
ландшафтний план або інший
документ, що завершує оцінку
ландшафту
Здатність самостійно проводити Зібрати інформацію щодо
географічні дослідження
вивченої території дослідження
шляхом аналізу літератури, карт,
фондових матеріалів тощо
Визначити ключові ділянки для
проведення географічних
досліджень, розробляти
оптимальні маршрути
дослідження за результатами

Моніторинг ґрунтів

Курсова робота

Екологічна географія

Прикладна фізична
географія

Методи досліджень
ландшафтів

рекогносцирувального
обстеження території;
дешифрувати аеро- і
космознімки під час польових
досліджень
Передбачити тенденції динаміки
і розвитку географічних об’єктів
і явищ за даними власних
досліджень
Володіння навиками аналізу
Визначити стан біологічного та
Ландшафтне різноманіття
ландшафтного різноманіття за
ландшафтного різноманіття в
загальноприйнятними та
Українських Карпатах на основі
модифікованими методиками та його вивчення
застосовувати результати
Розробити заходи щодо сталого
дослідження в освітньому
та інтегрованого управління
процесі
водними ресурсами, сталого
розвитку сільського та лісового
господарства в Карпатському
регіоні на основі вивчення
регіону та засвоєння відповідної
теорії та методик
Оцінити ландшафтне
різноманіття на
загальнодержавному,
регіональному і локальному
рівнях за картами за
загальноприйнятими та
модифікованими методиками
Здатність розробляти оптимальні Виділити оптимальні варіанти
Ландшафтні основи
варіанти природокористування
природокористування та
оптимізації
та природоохоронної діяльності природоохоронної діяльності
природокористування
згідно зі встановленими під час
власних досліджень
особливостями ландшафтної
просторової організації, наявної
ресурсної та інфраструктурної
бази
Застосовувати методику
дослідження оптимальності
геосистем
Розробити карти оптимальних
геокомплексів
Спеціалізація "Економічна і соціальна географія"
Здатність використовувати
Пояснити існуючу
Актуальні проблеми
знання про сучасні досягнення в геопросторову організацію
суспільної географії
суспільній географії при
суспільства
навчанні даної дисципліни у
Інтегрувати чинники
середній школі
геопросторової організації
суспільства у різні форми,
комбінації
Порівнювати особливості
геопросторової організації
суспільства декількох країн
Володіння базовими уявленнями Установити взаємозв’язок між
Глобальні проблеми

про глобальні проблеми
людства, що сприяють
розумінню причиннонаслідкових зв’язків розвитку
суспільства й умінь їх
використовувати у професійній і
соціальній діяльності

глобальними проблемами
людства
Дискутувати на предмет шляхів
подолання глобальних проблем
людства
Поєднувати картографічні,
статистичні, аналітичні методи
дослідження глобальних
проблем людства
Здатність застосовувати знання
Досягти розуміння формування
про сучасні досягнення в
змісту географічної освіти
соціально-економічній географії відповідно природної і
суспільної диференціації
простору, вікових груп
населення, а також цілей та
завдань геопрострового пізнання
світу
Дослідити та згрупувати країни
світу за рівнем (високий,
достатній. низький) науковоосвітнього потенціалу населення
Аргументувати місце, роль і
значення наукових шкіл та
наукових досліджень в системі
формування глобальних
інформаційних суспільств
Знання та володіння методами
Розширити прикладні
опису, ідентифікації та
можливості застосування
класифікації територіальних
комплексних географічних
комплексів
знань
Упорядкувати уявлення
студентів в галузі краєзнавства
Передбачити застосування
отриманих знань у професійній
діяльності
Здатність використовувати
Класифікувати типи країн на
знання й фактичні навички щодо сучасному етапі розвитку
розміщення підприємств,
Рейтингу вати країни за різними
закладів сфери послуг, вивчення економіко-географічними
ринку праці та оптимізації їх
показниками розвитку (ВВП,
функціонування
зайнятість населення, якість
життя та ін.)
Розробити схеми (логічні
моделі) галузевої структури
господарства, промислових
комплексів, соціальної сфери
Спеціалізація "Географія України"
Володіння основами наукового
Знати особливості
геополітичного аналізу, уміння
зовнішньополітичного
формувати сценарії
становища України та
оптимального з позицій
регіонально-політичних
державних інтересів
відносин в державі
регіонально-політичного
Визначати й аналізувати основні
розвитку
загрози територіально-

людства

Проблеми географії освіти і
науки в Україні та світі

Географічне краєзнавство

Методика викладання
соціально-економічної
географії у школі

Геополітичні проблеми
України

політичного розвитку України
Володіти понятійнотермінологічним апаратом та
методологією наукового
геополітичного аналізу
Здатність виявляти
Визначати роль різних чинників
закономірності територіальної
у формуванні та розвитку
організації та галузевої
транспортної системи України
структури транспортної галузі
Аналізувати транспортноУкраїни
географічне положення певної
території, оцінити потенціал
транспортної системи України
Володіти методикою
дослідження транспортної
системи населених пунктів
України
Здатність ставити завдання,
Знання ключових положень
виявляти і формулювання
міжнародного досвіду у сфері
проблеми, пов’язані з галуззю
просторового планування,
просторового планування, у
сучасних процесів і тенденцій
взаємозв’язку з природними,
просторового планування
соціальними, економічними,
Знання законів і нормативноекологічними, політичними і
правових документів, що
естетичними аспектами розвитку регулюють просторове
територій.
планування в Україні
Визначати перспективні
напрямки розвитку територій,
виходячи з їх природних та
соціально-економічних умов та
ресурсів, географічного
положення
Володіння основами підготовки, Знати базові поняття, існуючі
проведення і презентації
класифікації топонімів,
топонімічного дослідження
міждисциплінарні методи
топонімічних досліджень та
специфіку їхнього застосування
Розробити програму
топонімічного дослідження;
сформувати його методику
Інтерпретувати отримані
результати; зробити відповідні
висновки; презентувати
результати проведеного
дослідження
Здатність застосовувати знання
Вивчити запропоновані
про властивості та компоненти
методики комплексних
географічного середовища в
географічних досліджень та
контексті вивчення їхнього
скласти програму власного
впливу на стан здоров’я
дослідження
населення
Здійснити географічну оцінку
досліджуваних об’єктів, явищ та
процесів за визначеною
методикою і етапами
дослідження

Географія транспорту
України з основами
геологістики

Основи просторового
планування

Топоніміка України

Медична географія України

Застосовувати математичні та
картографічні програми для
обробки та інтерпретації даних
при виконанні індивідуальних
завдань
Спеціалізація "Географія та економіка"
Здатність організовувати та
Виділити об’єкти екологічного
проводити еколого-краєзнавчі
краєзнавства на досліджуваній
дослідження
території
Розробити програму екологокраєзнавчого дослідження
Узагальнити зібрану екологокраєзнавчу інформацію
Здатність використовувати
Скласти критерії для
навички роботи з комп’ютером
виокремлення цінних об’єктів
та знання й уміння в галузі
неживої природи
сучасних інформаційних
Впорядкувати інформацію щодо
технологій для проведення
цінних геологошкільних краєзнавчих екскурсій геоморфологічних об’єктів
Передбачити нові маршрути для
огляду об’єктів неживої природи
у шкільних екскурсіях
Здатність аналізувати сучасну
Знати законодавство України у
структуру державного
галузі управління
управління
природокористуванням, головні
природокористуванням в
завдання та функції органів
Україні, функції та завдання
державного управління
органів державного управління
природокористуванням та
природокористуванням, роль
охороною довкіллям спеціальної
громадських об’єднань та
компетенції, головні завдання
організацій у забезпеченні
громадських об'єднань та
сталого розвитку регіонів
організацій у забезпеченні
процесу раціонального
природокористування і
збереження природного
середовища
Аналізувати проблеми
функціонування органів
державного управління
природокористуванням та
громадських об’єднань
екологічного спрямування
Надавати пропозиції щодо
вдосконалення роботи органів
державного управління
природокористуванням та
громадських об’єднань
екологічного спрямування
Здатність застосовувати знання
Розробити заходи оптимізації
про проблеми деградації ґрунтів використання і збереження
та організовувати роботу
ґрунтів у професійній діяльності
відповідно до охорони ґрунтів
Аналізувати причини
виникнення деградації ґрунтів
Пропонувати і впроваджувати

Екологічне краєзнавство

Об’єкти неживої природи у
краєзнавчих дослідженнях

Управління
природокористуванням

Деградація і охорона
ґрунтів

Здатність використовувати
польові матеріали, методологію
сучасних досліджень ґрунтів для
системного вивчення
конструктивності ґрунтів і
ґрунтового покриву, характеру
їхнього функціонування,
географії та еволюції

на практиці заходи мінімізації та
призупинення розвитку
деградаційних процесів,
охорони і збереження ґрунтів
Прогнозувати екологічні і
економічні наслідки деградації
ґрунтів
Розробити план наукових
Магістерський семінар
досліджень
Виділяти мету, завдання та
проблематику досліджень
Упорядкувати,
аналізувати
літературний матеріал

