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Назва курсу Сучасна географічна освіта й наука в Україні й світі
Адреса викладання 

курсу
вул. Дорошенка 41, 79005, Львів

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна

географічний факультет, 
кафедра географії України

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності

10 Природничі науки 
103 Науки про Землю,

Викладачі курсу Лозинський Роман Мар’янович, д.г.н., професор, 
завідувач кафедри географії України

Контактна інформація 
викладачів

roman. lozvnskyy(a>, lnu.edu.ua

Консультації по курсу 
відбуваються

Четвер: 14:00 -  16:00 (вул. Дорошенка,41, каб. 59)
Також проводяться он-лайн консультації через Skype або подібні 
ресурси. Для погодження часу консультацій слід писати на електронну 
пошту викладача.

Сторінка курсу
Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб у них сформувалося цілісне уявлення 
про сучасний стан географічної науки та освіти в Україні й світі.

Коротка анотація 
курсу

Предмет «Сучасна географічна освіта й наука в Україні й світі» є 
вибірковою дисципліною з спеціальності 106 Науки про Землю для 
освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається 
упродовж першого року навчання обсягом 3 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Сучасна географічна освіта 
й наука в Україні й світі» є ознайомлення студентів із сучасним станом 
географічної освіти й науки в Україні й світі.
Цілі: сприяти формуванню наукового фахового світогляду здобувачів; 
навчити здобувачів встановлювати наукові зв’язки, інтегруватися в 
вітчизняне та світове географічне наукове середовище; надати 
здобувачам знання про головні центри географічної освіти в Україні й 
світі, провідні напрямки наукових географічних досліджень, провідну 
наукову географічну періодику, найвідоміші постаті сучасної 
географічної науки

Література для 
вивчення дисципліни

Зеленська Л. І. Професійна географічна компетентність: формування, 
пріоритети, проблеми / Л. І. Зеленська // Україна: географічні проблеми 
сталого розвитку: зб. наук, праць. В 4-х т. -  К.: ВГЛ Обрій, 2004. -  Т.1, 
2004. -  С .152-156.
Лозинський P. М. Географічна освіта у вищих навчальних закладах 
України / Лозинський P. М. // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: 
Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. -  К.: Альт прес, 2012. -  Вип. 19. -  
С .298-394.
Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у XX -  на початку 
XXI сторіччя: Монографія / М.Д.Пістун. -  К.: ВПЦ „Київський 
університет”. -  2009. -  112 с.
Топчієв, О. Г. Географія перед новітніми викликами і запитами 
(український аспект) [Текст] / О. Г. Топчієв, В. І. Нудельман, Л. Г.
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Руденко // Український географічний журнал. -  2012. -  № 2. -  С. 3 - 10. 
Офіційні web-сторінки географічних підрозділів провідних 
університетів світу, географічних наукових організацій 
International Geographical Union -  1GU [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: https://igu-online.org/
National Geographic Society [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
https://www.nationalgeographic.com/
European Association of Geographers EUROGEO [Електронний ресурс].
-  Режим доступу: http://www.eurogeography.eu/
European Journal of Geography [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://www.eurogeographyjournal.eu/
European Geography Association of students and young geographers 
(EGEA) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://egea.eu/
Vautrin Lud Prize [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vautrin_Lud_Prize

Тривалість курсу 90 год.
Обсяг курсу Усього 48 год. аудиторних занять (з них 49 год. лекцій, 16 год. 

лабораторних робіт/практичних занять) та 42 год. самостійної роботи
Очікувані результати 

навчання
Після завершення цього курсу студент буде :
знати: сучасний розвиток географічної науки і освіти в Україні й світі, 
географічні наукові установи й особливості їх діяльності, провідні 
географічні факультети, кафедри, найвідоміших географів-науковців, їх 
праці, проблеми географічної освіти в державі й світі, 
вміти: студент має орієнтуватися в системі географічної науки і освіти 
в Україні й світі, визначати її ролі і місце у підготовці фахівців для 
світової економіки, встановлювати свої перспективи як фахівця- 
географа.

Ключові слова географічна освіта, географічна наука, науковий географічний журнал, 
географічний факультет

Формат курсу Очний
Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 
розуміння тем

Теми Подано в таблиці нижче
Підсумковий 

контроль, форма
Іспит в кінці семестру

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 
географічних дисциплін бакалаврату та магістратури, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату географії, розуміння її джерел

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу

Семінарські заняття, дискусія, індивідуальні заняття, самостійна 
робота, проблемні бесіди, метод кейсів, творче індивідуальне завдання 
тощо

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, 
доступ до Інтернету, проектор

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співвідношенням: поточна успішність (активна участь на 
семінарах) -  40 балів (10 балів за семінар), індивідуальне завдання -  10 
балів, іспит -  50 балів.
Підсумкова максимальна кількість балів -  100.

https://igu-online.org/
https://www.nationalgeographic.com/
http://www.eurogeography.eu/
http://www.eurogeographyjournal.eu/
https://egea.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Vautrin_Lud_Prize


Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 
дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються.
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 
студенти відвідають усі зайняття курсу.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 
використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих.

Питання до заліку чи 
екзамену

Сучасна світова географія, місце у ній української географії, Географія 
в системі середньої школи в Україні й світі. Географія у системі вищої 
освіти в Україні й світі. Географічні підрозділи (відділення, 
факультети, кафедри у провідних ЗВО України й світу, Сучасна 
географічна наука: наукові центри, наукові школи. Провідні напрямки 
наукових географічних досліджень. Провідні науковці географи. 
Наукові географічні періодичні видання. Географічні з’їзди і 
конференції. УГТ, Підготовка фахівців вищої кваліфікації з географії. 
Наукові географічні спеціальності. Аспірантура, докторантура, 
Географічний факультет ЛНУ імені Івана Франка як один з провідних 
центрів географії в Україні, Географія і практика: роль географічної 
науки у вирішенні економічних проблем. Актуальні проблеми розвитку 
географічної науки і освіти.

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу.

Схема_
м Тема Лекції,

год.
Семінари,

год
Самостійна 
робота, год.

1 Географічна наука у сучасному світі 4 2 6

2 Сучасна університетська освіта, місце у ній географії4 2 6

3 Міжнародні географічні організації 4 2 5

4 Провідні напрямки географічних наукових досліджень 4 2 5

5 Сучасна географічна освіта в Україні 4 2 5

6 Сучасна географічна наука в Україні 4 2 5

7 Географічний факультет Л Н У  імені Івана Франка 4 2 5

8 Актуальні проблеми розвитку географічної науки і освіти 4 2 5

всього 3 2 1 6 4 2
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