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Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “ Проблеми географії 

освіти і науки в Україні та світі” укладена 

відповідно до освітньої програми підготовки 

магістра за спеціальністю 014.07 Середня освіта 

(Географія). Навчальна дисципліна розкриває 

місце географії освіти і науки у системі наукового 

знання, головні чинники розвитку освіти і науки в 

Україні та світі, особливості компонентно-

функціональної і територіально-функціональної 

структури географії освіти і науки. 
Мета та цілі курсу Мета дисципліни – ознайомити маґістрантів з 

основними проблемами географії науки і освіти в 

Україні та світі. Завдання: розкрити сутність 

наукової проблеми, визначити проблеми географії 

освіти і науки в Україні та світі, розкрити їхню 

сутність та навчити визначати шляхи вирішення. 
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самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
Після завершення курсу студент повинен: 

знати: головні теоретико-методологічні 

положення географії освіти і науки, 

закономірності геопросторової організації 

наукового та освітнього процесів у світі,  окремих 

країнах, зокрема Україні;  

 вміти: користуватися різноманітними 

джерелами інформації з географії науки і освіти, 

аналізувати їх і формулювати висновки; 

аналізувати геопросторовий розвиток освіти і 

науки окремих країн та України;  графічно 

відображати статистичну інформацію, створювати 

картосхеми.   
Ключові слова Освіта, наука, формальна освіта, неформальна 

освіта, інформальна освіта, самоосвіта, просвіта, 

базова освіта, середня освіта, вища освіта, 

класична наука, некласична наука, постнекласична 

наука, географія освіти, географія науки, чинники 

розвитку і функціонування, освітній комплекс, 

науковий комплекс. 
Формат курсу Очний, дистанційний. Проведення лекційних і 

семінарських занять. 
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Теми Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання та структура 

навчальної дисципліни “Проблеми географії 

освіти і науки в Україні та світі”. 

Тема 2. Проблеми місця географії освіти і науки у 

системі суспільно-географічних  наук. 

Тема 3. Проблеми чинників формування, розвитку 

та функціонування наукових і освітніх систем. 

Тема 4. Науково-теоретичні та методичні 

проблеми суспільно-географічних досліджень 

сучасних науково-освітніх систем. 

Тем 5. Проблема доступності до освіти і наукових 

досліджень населення країн світу. 

Тема 6. Проблеми формування сучасної 

компонентно-функціональної структури науково-

освітніх систем України. Динаміка розвитку та 

сучасний стан. 

Тема 7. Роль університетів у розвитку людства. 

Тема 8. Проблеми  геопросторової організації  

освіти й науки в Україні. 

Тема 9. Проблеми географії освіти й науки у 

країнах світу. Провідні світові науково-освітні 

центри та школи. 

Тема 10. Освітній і науковий потенціал населення 

України і країн світу. 
Підсумковий контроль, 

форма 
Іспит 

Пререквізити  
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Використовуються такі методи навчання: 

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу 

картосхемами, рисунками, фотографіями, 

слайдами. 
Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, програма Office 365 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

 

Питання до заліку чи 

іспиту 
Питання формуються відповідно до програми 

силабусу 
Опитування У процесі викладання дисципліни 
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