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Сучасна географічна освіта і наука
вул. Дорошенка 41, 79005, Львів
Географічний факультет,
Кафедра географії України
014 Середня освіта (географія)
Зубик Андрій Ігорович, к. г. н.
доцент кафедри географії України
andriyzubyk88@gmail.com
andriy.zubyk@lnu.edu.ua
Вівторок 14:00–17:00 (вул. Дорошенка, 41, каб. 52)
Також проводяться онлайн консультації через Microsoft Teams
чи аналогічні ресурси. Для погодження часу консультацій слід
писати на електронну пошту викладача

Сторінка курсу
Інформація про курс

Коротка анотація курсу

Мета та цілі курсу

Література для вивчення
дисципліни

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 та світі
Предмет “Сучасна географічна освіта і наука” є нормативною
дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта (географія) для
освітньої програми з підготовки бакалавра, яка викладається
впродовж четвертого семестру навчання обсягом 3 кредити (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)
Метою вивчення нормативної дисципліни “Сучасна географічна
освіта і наука” є ознайомлення студентів із сучасним станом
географічної освіти і науки в Україні та світі.
Цілі: сприяти формуванню наукового фахового світогляду
здобувачів; навчити здобувачів встановлювати наукові зв’язки;
надати здобувачам знання про особливості налагодження
освітнього процесу по вивченню географії у країнах світу;
найвідоміші постаті сучасної географічної науки
Академія
вищої
освіти.
URL:
https://www.heacademy.ac.uk/discipline/geography-earth-andenvironmental-sciences-gees (дата звернення 01.10.2020).
Асоціація американських географів http://www.aag.org/cs/about_aag
Географічна
асоціація
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Британії.
URL:
https://www.geography.org.uk/ (дата звернення 01.10.2020).
Гід
по
університетах.
URL:
https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/ (дата звернення 01.10.2020).
Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры / под ред. Исаченко
А. Г. М.: Прогресс, 1988. 672 с.
Довідник курсів географії в британських університетах. URL:
https://www.rgs.org/geography/choose-geography/geography-atuniversity/directory-of-geography-courses/ (дата звернення 01.10.2020).
Королівське географічне товариство. URL: https://www.rgs.org/about/
(дата звернення 01.10.2020).
Критерії виділення науково-дослідницьких центрів переваги. URL:
https://www.ref.ac.uk/ (дата звернення 01.10.2020).
Лозинський Р. М. Географічна освіта у вищих навчальних закладах
України / Географія та туризм. Вип. 12. 2012. С. 298–394.
Найкращі університети за рівнем викладання географії (на основі
рейтингу ARWU) URL: www.shanghairanking.com/ShanghairankingSubject-Rankings/geography.html (дата звернення 12.09.2020).

Найкращі університети за рівнем викладання географії (на основі
рейтингу
QS)
URL:
https://www.topuniversities.com/universityrankings/university-subject-rankings/2019/geography (дата звернення
12.09.2020).
Найкращі університети світу (на основі рейтингу ARWU) URL:
http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
(дата
звернення
12.09.2020).
Найкращі університети світу (на основі рейтингу QS) URL:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2020 (дата звернення 12.09.2020).
Найкращі університети світу (на основі рейтингу THE) URL:
https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2020/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
(дата
звернення 12.09.2020).
Найкращі університети світу (на основі рейтингу Webometrics) URL:
https://www.webometrics.info/en/world (дата звернення 12.09.2020).
Найкращі університети України (на основі рейтингу “Топ-200
Україна”) URL: http://osvita.ua/vnz/rating/74898/ (дата звернення
12.09.2020).
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студентське
опитування.
URL:
https://www.thestudentsurvey.com/ (дата звернення 01.10.2020).
Офіційні вебсторінки географічних підрозділів провідних
університетів світу, географічних наукових організацій
Рейтинг
географічних
програм
https://www.justinholman.com/2017/07/27/2017-geography-graduateprogram-rankings/
Рейтинг університетів The Times Higher Education World Ranking.
URL: https://www.timeshighereducation.com/ (дата звернення 01.10.2020).
Рейтинг університетів за версією газети The Guardian. URL:
https://www.theguardian.com/education/nginteractive/2019/jun/07/university-league-tables-2020
(дата
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Тривалість курсу
Обсяг курсу

Очікувані результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми
Підсумковий контроль,
форма

90 год / 3 кредити ECTS
Усього 64 год. аудиторних занять (з них 32 год. лекційних
занять, 32 год. семінарських та практичних занять) та 26 год.
самостійної роботи
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 та світі;
вміти: орієнтуватися в системі географічної науки і освіти в
Україні та світі, визначати її ролі і місце у підготовці фахівців
для світової економіки, встановлювати свої перспективи як
фахівця-географа
Географічна освіта, географічна, науковий географічний
журнал, географічний факультет, університетська географія
Очний;
Проведення лекцій, практичних робіт, семінарських занять та
консультацій для кращого розуміння тем
Подано в таблиці нижче
Іспит наприкінці семестру

Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
нормативних географічних дисциплін, 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, індивідуальне науководослідне завдання

Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне
забезпечення, доступ до інтернету, проектор
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за таким співвідношенням: поточна успішність
(активна участь на семінарах) – 40 балів, індивідуальне завдання
– 10 балів, іспит – 50 балів.
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.
Академічна доброчесність: роботи студентів є їх
оригінальними дослідженнями та міркуваннями. Жодні
Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду порушення академічної доброчесності не толеруються.
Відвідання занять є важливою складовою навчання.
навчальної діяльності)
Очікується, що студенти відвідають усі заняття 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.
Іспит проводиться в тестовій формі. Тести складаються згідно
Питання до заліку чи
тематики лекційних занять.
іспиту
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
Опитування
завершенню курсу
Необхідне обладнання

Схема курсу
№
1
2
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4
5
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9
10
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15
16

Тема
Моделі університетської географії. Рейтинги
університетів
Індекси цитування. Наукометричні бази
Університетська географія у Великій Британії
Університетська географія у Німеччині
Університетська географія у Франції
Університетська географія у США
Університетська географія у Бельгії
Університетська географія у Нідерландах
Університетська географія у Швеції
Університетська географія у Фінляндії
Університетська географія у Іспанії та Італії
Університетська географія у Японії
Університетська географія у Індії та Китаї
Університетська географія у країнах Латинської
Америки та Східної Європи
Університетська географія в Україні
Університетська географія в Україні
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