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Мета освітньої програми: набуття академічної та професійної 

кваліфікації для викладання географії у вищій школі. 

 

Характеристика програми 

Зміст теоретичних знань: педагогіка і психологія загальної освіти, 

теоретико-методологічні основи географії, методики навчання географії у 

вищій школі. 

Цикл загальної підготовки – 31 кредит 

Професійно-орієнтована гуманітарна підготовка – 11 кредитів 

Фундаментальна підготовка – 20 кредитів 

Цикл професійної підготовки – 32 кредити 

Науково-предметна підготовка – 32 кредити 

Дисципліни вільного вибору студента 

Дисципліни спеціалізації 014.07 Середня освіта (Географія) – 30 кредитів 

Практична підготовка – 15 кредитів 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи  – 12 кредитів 

 

Орієнтація на майбутнє працевлаштування та подальше навчання  

Сфера працевлаштування – заклади вищої школи. 

Професійні назви робіт: Викладач географії. 

Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти. Набуття 

кваліфікації за іншими предметними спеціалізаціями в системі 

післядипломної освіти. 

Допуск до професії – наявність академічної і професійної кваліфікації, 

підтверджена документом про вищу  освіту. 

 

Стиль викладання  

Підходи до викладання та навчання передбачають комбінацію лекцій, 

лабораторних, практичних та семінарських занять, виконання індивідуальних 

науково-дослідних завдань, самостійна робота студентів.   



Система оцінювання: екзамени, заліки, захист випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Атестація здійснюється у формі захисту випускної кваліфікаційної 

роботи. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота за спеціальністю 014.07 Середня освіта 

(Географія) може виконуватися здобувачем ступеня магістр та захищатися 

перед екзаменаційною комісією. 

Кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістр має бути 

результатом самостійного наукового дослідження з експериментальною 

складовою.  

Кваліфікаційна робота оприлюднюється на сайті підрозділу ВНЗ (у 

відкритому доступі), після перевірки на плагіат. 

 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності  

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями впродовж 

життя.  

2. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

3. Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу з метою 

виявлення професійних проблем та розробки способів їх розв’язання. 

4. Здатність проводити дослідження на  сучасному рівні. 

5. Здатність застосовувати знання  у практичних ситуаціях. 

6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

8.   Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

10. Здатність розробляти та управляти проектами.  

11. Здатність до самоаналізу, самооцінки, самокритичності, самореалізації 

та самовдосконалення. 



12. Здатність працювати в команді й вміння виявляти міжособистісну 

взаємодію. 

13. Навички здійснення безпечної діяльності. 

14. Здатність соціально, відповідально та свідомо мотивувати людей, 

рухатися до спільної мети. 

15. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності, 

усвідомлення гендерних проблем. 

16. Здатність спілкуватися і діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

17. Здатність реалізовувати стратегію сталого розвитку щодо екологізації 

суспільної свідомості та економіки з метою збалансованого соціально-

економічного та екологічного розвитку суспільства. 

 

Фахові компетентності  

1. Знання сучасних теоретико-методологічних основ географії. 

2. Знання історії розвитку і новітніх досягнень географії, її методологічних 

основ і методів наукового дослідження. 

3. Знання фундаментальних ідей географічної науки, концепції, законів і 

закономірностей розвитку науково-географічних явищ. 

4. Розуміння місця географії в системі наукових знань і її значення; пізнання 

основ історії географії і основних напрямів сучасного розвитку географічної 

науки. 

5. Знання теорій, категорій і понять про сутність, принципи, зміст, форми і 

методи навчання географії, досвіду викладання географії і педагогічної 

практики. 

6. Уміння застосовувати елементи теоретичного та експериментального 

дослідження в професійній діяльності. 

7. Уміння застосовувати сучасні методики і освітні технології для 

забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх закладах. 



8. Уміння застосовувати сучасні методики діагностування досягнень учнів, 

здійснювати педагогічних супровід процесів соціалізації та професійного 

самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.  

9. Дотримання етичних норм у комунікації з колегами, учнями й 

вихованцями та їхніми батьками. 

10. Уміння організовувати комунікацію учнів і вихованців. 

11. Уміння обдумано обирати шляхи вирішення непередбачуваних 

проблем у професійній діяльності.  

12. Відповідальність за забезпечення охорони життя і здоров’я учнів у 

навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності. 

13. Уміння створювати позитивний психологічний мікроклімат, що сприяє 

навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного 

контексту.   

14. Комунікація зі спільнотами – на місцевому, регіональному, 

національному, європейському та глобальному рівнях – для розвитку 

відповідних професійних знань і вмінь, осмислення практик та контекстів. 

 

Програмні результати навчання  

Знання 

1. Знає історію розвитку географії  в Україні.  

2. Знає фізико-хімічні процеси, що відбуваються в ландшафтних 

комплексах та методику їх вивчення. 

3. Знає методологію виконання досліджень рівнів соціально-економічного 

розвитку регіонів та якості життя населення. Принципи, критерії та схеми 

регіоналізації та адміністративно-територіального устрою. Сучасний стан, 

проблеми, а також перспективи розвитку регіонів різних рангів у розрізі 

природно-ресурсного, демографічного та виробничого потенціалів. Основні 

регіональні проблеми, ймовірні шляхи їх ефективного вирішення та 

перспективи регіонального розвитку. 



4. Знає просторові основи організації політики певного суспільства. 

Основні класифікації державних кордонів. Сучасну політичну карту світу. 

Групування та типологію країн за якісними та кількісними показниками. 

Суверенні держави та найважливіші міжнародні організації. Основи 

електоральної географії. Місце України в сучасному геополітичному 

просторі. 

5. Знає природно-географічні основи туристичної діяльності. Сучасні 

тенденції розвитку вітчизняного та міжнародного туризму. Класифікацію 

видів міжнародного туризму. Географію світових і вітчизняних потоків. 

Номенклатуру туристичних ресурсів. Туристично-ресурсний потенціал у 

розрізі регіонів України, особливості розміщення туристичної 

інфраструктури, туристичні ринки, види туристичних послуг та критерії 

формування туристичних ресурсів, законодавчі і нормативно-правові основи 

функціонування міжнародного туризму. 

6. Володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу і 

синтезу в професійній діяльності. 

7. Здатний критично використовувати світоглядні теорії при розв’язанні 

соціальних і професійних завдань. 

8. Здатний реалізовувати державний стандарт і навчальні програми з 

географії.  

 

Уміння 

1. Уміє проводити заняття різних типів, обирати та застосовувати  методи 

і методичні прийоми, різні форми та засоби навчання. 

2. Уміє виконувати аналіз економічного розвитку регіонів за сукупністю 

показників та порівняльного аналізу господарських функцій регіонів за їх 

основними економічними показниками. 

3. Уміє виявляти закономірності просторової диференціації натуральних і 

антропогенних ландшафтних комплексів, фонові геохімічні функції 



природних компонентів; виконувати оцінку геохімічних і геофізичних 

властивостей ландшафтних комплексів різних таксономічних рівнів. 

4. Уміє здійснювати порівняльний аналіз особливостей формування і 

морфології державної території країн різних регіонів: категорію і властивості 

геополітичного положення та його оцінку щодо України та інших країн.  

5. Уміє визначати місце туристичної галузі в світовій економіці, її вплив 

на національну економіку і взаємозв’язок з іншими галузями; розробляти 

туристично-географічні маршрути, здійснювати аналітичні узагальнення і 

прогнозні оцінки щодо різних аспектів туристичної діяльності. 

6. Уміє здійснювати оцінку стану навколишнього середовища міст; 

складати плани відповідних заходів відновлення та поліпшення природних і 

антропогенних систем у містах світу та України. 

7. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки та 

редагування текстів професійного змісту державною мовою. 

8. Має навички знаходження, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел, передусім, за допомогою цифрових технологій. 

9. Готовий використовувати методи фізичного самовиховання (рухових 

дій) для підвищення адаптаційних резервів організму і зміцнення власного 

здоров’я. 

10. Уміє застосовувати методичні підходи і сучасні технології навчання 

географії з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей студентів.  

11. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-

методичною літературою. 

12. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров’я студентів у навчально-

виховному процесі та позаурочної діяльності. 

13. Здатний нести відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності. 

14. Здатний застосовувати сучасні методики і технології, в тому числі 

інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу у вищій 

школі. 



15. Здатний застосовувати методи діагностування досягнень студентів, 

здійснювати педагогічних супровід процесів соціалізації та професійного 

самовизначення студентів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого 

шляху. 

 

Комунікація 

1. Здатний  з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну 

стратегію  зі всіма учасниками освітнього процесу. 

2. Організовує  співпрацю студентів та ефективно працює в команді 

(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях). 

3. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування,  

цінувати різноманіття та мультикультурність світу  і керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

4. Здатний виявляти психологічні особливості засвоєння студентами 

навчальної інформації, психологічні особливості становлення характеру 

студентів, розвитку їх здібностей з метою діагностики, прогнозування 

ефективності та корекції педагогічного процесу 

 

Автономія і відповідальність 

1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

2. Здатний аналізувати соціально та особистісно  значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих  ціннісних орієнтирів. 

3. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище, що 

сприяє навчанню всіх студентів, незалежно від їх соціально-культурно-

економічного контексту. 

 

 

 



Модулі освітньої програми  

1. Цикл загальної підготовки  

ГП1.1.01 Філософія та соціологія освіти 

ГП1.1.02 Ділова іноземна мова 

ГП1.1.03 Академічна риторика 

ФП1.2.01 Географія глобалізаційних процесів 

ФП1.2.02 Геофізика і геохімія ландшафтів 

ФП1.2.03 Актуальні проблеми фізичної географії 

ФП1.2.04 Міжнародний туризм та туристичні ресурси України 

ФП1.2.05 Політична географія 

2. Цикл професійної підготовки  

НПП2.1.01 Педагогіка вищої школи 

НПП2.1.02 Психологія вищої школи 

НПП2.1.03 Креативні технології навчання у ВНЗ 

НПП2.1.04 Методика навчання географії у вищій школі 

НПП2.1.05 Цивільний захист та охорона праці в галузі 

НПП2.1.06 Геоекономіка 

НПП2.1.07 Історія географії 

НПП2.1.08 Методологія географії 

НПП2.1.09 Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів 

України 

3. Дисципліни вільного вибору 

ВВ3.1.01 Ретроспективна географія з основами етнографії 

ВВ3.1.02 Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз 

ВВ3.1.03 Основи палеогеографії 

ВВ3.1.04 Конструктивна географія 

ВВ3.1.05 Географія світових комунікацій 

ВВ3.1.06 Географічна деонтологія 

4. Практична підготовка 



П4.01 Виробнича практика 

П4.02 Науково-дослідна практика 

 

Опис програми  

Компетентності, якими 

повинен володіти 

здобувач  

Програмні результати 

навчання  

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик  

1.Цикл загальної підготовки  
Уміння організувати 

проведення розвідувального 

емпіричного дослідження з 

філософії; відбирати 

адекватні до мети і завдання 

методи збору та аналізу 

емпіричного матеріалу, 

правильно формувати 

вибіркові сукупності.  

Уміння організувати 

проведення розвідувального 

емпіричного соціологічного 

дослідження; відбирати 

методи збору та аналізу 

емпіричного матеріалу, 

правильно формувати 

вибіркові сукупності; 

застосовувати шкали 

соціологічного вимірювання 

відповідно до характеристик 

об’єкта, що досліджується; 

правильно пояснювати 

тенденції розвитку 

соціальної реальності; 

застосовувати набуті знання 

для аналізу та оцінювання 

соціальних явищ, процесів, 

аналізувати причини і 

наслідки кризових явищ в 

освіті, окреслити пріоритети 

освітньої політики в 

демократичній державі, 

порівнювати моделі освіти, 

оцінювати гендерні 

стереотипи в освіті.   

Уміє організувати 

проведення розвідувального 

емпіричного дослідження з 

філософії; відбирати 

адекватні до мети і завдання 

методи збору та аналізу 

емпіричного матеріалу, 

правильно формувати 

вибіркові сукупності.  Уміє 

організувати проведення 

розвідувального 

емпіричного соціологічного 

дослідження; відбирати 

методи збору та аналізу 

емпіричного матеріалу, 

правильно формувати 

вибіркові сукупності; 

застосовувати шкали 

соціологічного вимірювання 

відповідно до характеристик 

об’єкта, що досліджується; 

правильно пояснювати 

тенденції розвитку 

соціальної реальності; 

застосовувати набуті знання 

для аналізу та оцінювання 

соціальних явищ, процесів, 

аналізувати причини і 

наслідки кризових явищ в 

освіті, окреслити пріоритети 

освітньої політики в 

демократичній державі, 

порівнювати моделі освіти, 

оцінювати гендерні 

стереотипи в освіті.   

Філософія та соціологія 

освіти 

Уміння дотримуватися 

мовних норм офіційно-

ділового та наукового 

стилів; правильно укладати 

бібліографію, анотації до 

Дотримується мовних норм 

офіційно-ділового та 

наукового стилів; правильно 

укладає бібліографію, 

анотації до наукової статті; 

Ділова іноземна мова 



наукової статті; складати та 

оформляти резюме, 

автобіографію, діловий 

лист, електронні 

повідомлення, заповнювати 

анкету; дотримуватися 

мовного етикету під час 

листування та усного 

спілкування. 

складає та оформляє 

резюме, автобіографію, 

діловий лист, електронні 

повідомлення, заповнює 

анкету; дотримується 

мовного етикету під час 

листування та усного 

спілкування. 

Уміння  висвітлювати 

основні етапи зародження та 

становлення риторики як 

науки; екстраполювати 

основні закони 

красномовства на 

педагогічну практику 

вчителя. Уміння аналізувати 

і вибирати професійно 

значимий мовленнєвий 

жанр, що відповідає 

конкретній педагогічній 

ситуації та створювати 

максимально ефективну 

композицію промови; 

обирати актуальну тему 

промови, аналізувати її, 

збирати та систематизувати 

відповідний матеріал; вести 

розгорнутий монолог, 

діалог, ефективну бесіду, 

грамотно відповідати на 

запитання; володіти всіма 

жанрами академічного 

красномовства. Уміння  

володіти мистецтвом 

наукової полеміки; 

проектувати, організовувати 

та вести наукову дискусію, 

полеміку; системно 

аналізувати весь 

комунікативний процесс; 

формувати риторичний 

ідеал і наполегливо його 

пропагувати. 

Знає основні етапи 

зародження та становлення 

риторики як науки; 

екстраполює основні закони 

красномовства на 

педагогічну практику 

вчителя. Аналізує і вибирає 

професійно значимий 

мовленнєвий жанр, що 

відповідає конкретній 

педагогічній ситуації, та 

уміє створювати 

максимально ефективну 

композицію промови; уміє 

обирати актуальну тему 

промови, аналізувати її, 

збирати та систематизувати 

відповідний матеріал; вести 

розгорнутий монолог, 

діалог, ефективну бесіду, 

грамотно відповідати на 

запитання; володіє всіма 

жанрами академічного 

красномовства. Володіє 

мистецтвом наукової 

полеміки; уміє проектувати, 

організовувати та вести 

наукову дискусію, полеміку; 

системно аналізувати весь 

комунікативний процес; 

уміє формувати риторичний 

ідеал і наполегливо його 

пропагувати. 

Академічна риторика 

Уміння виконувати 

формування глобальної 

економічної системи; виявляти 

глобалізацію культури. 

Уміння виявляти екологічну 

кризу та реалізувати 

розумну демографічну 

політику.  

Уміє виконувати формування 

глобальної економічної 

системи; знає вияви 

глобалізації культури. Знає 

прояви екологічної кризи та 

реалізує розумну 

демографічну політику.  

Географія глобалізаційних 

процесів 



Уміння аналізувати простір і 

час як ландшафтно-географічні 

характеристики ландшафтних 

комплексів; описувати 

структуру, стани та 

структурно-функціональні 

особливості ландшафтів з 

точки зору геофізики 

ландшафтів. Уміння 

розглядати ландшафтні 

комплекси з точки зору 

геохімії ландшафтів. 

Аналізує простір і час як 

ландшафтно-географічні 

характеристики ландшафтних 

комплексів; описує структуру, 

стани та структурно-

функціональні особливості 

ландшафтів з точки зору 

геофізики ландшафтів. Уміє 

розглядати ландшафтні 

комплекси з точки зору 

геохімії ландшафтів. 

Геофізика і геохімія 

ландшафтів 

Знання теоретико-

методологічних основ 

сучасної фізичної географії: 

об’єкту та предмету 

фізичної географії. 

Розуміння взаємодії 

природної та соціальної 

систем, співвідношення 

просторового та історичного 

підходів; цілісності сучасної 

географічної науки та 

процесів інтеграції та 

диференціації, що в ній 

відбуваються. Знання ролі 

сучасної фізичної географії 

у вирішенні глобальних 

проблем людства, нових 

актуальних завдань, 

пов’язаних з дослідженням 

фундаментальних проблем 

територіальної організації 

суспільства, взаємодії 

людини та природи. 

Знає теоретико-

методологічні основи 

сучасної фізичної географії: 

об’єкт та предмет фізичної 

географії. Розуміє взаємодію 

природної та соціальної 

систем, співвідношення 

просторового та історичного 

підходів; цілісність сучасної 

географічної науки та 

процесів інтеграції та 

диференціації, що в ній 

відбуваються. Знає роль 

сучасної фізичної географії 

у вирішенні глобальних 

проблем людства, нових 

актуальних завдань, 

пов’язаних з дослідженням 

фундаментальних проблем 

територіальної організації 

суспільства, взаємодії 

людини та природи. 

Актуальні проблеми 

фізичної географії 

Уміння розглядати туризм 

як об’єкт географічного 

дослідження, розкривати 

фактори розвитку 

міжнародного туризму, його 

значення та тенденції 

розвитку; давати аналіз 

географії міжнародного 

туризму. Уміння давати аналіз 

туристичних ресурсів України 

Має розуміння туризму як 

об’єкту географічного 

дослідження, розкриває 

фактори розвитку 

міжнародного туризму, його 

значення та тенденції 

розвитку; аналізує 

географію міжнародного 

туризму. Уміє виконувати 

аналіз туристичних ресурсів 

України 

Міжнародний туризм та 

туристичні ресурси України 

Знання об`єктно-

предметного поля 

політичної географії і 

геополітики; сутності 

територіально-політичної 

організації суспільства; 

історичних етапів 

Знає об`єктно-предметне 

поле політичної географії і 

геополітики; сутність 

територіально-політичної 

організації суспільства; 

історичні етапи формування 

політичної географії і 

Політична географія 



формування політичної 

географії і геополітики; 

особливостей сучасної 

політичної карти світу; 

парадигм і концепцій 

геополітики; особливостей 

геополітичної ситуації в 

окремих регіонах світу; 

політико-географічного та 

геополітичного положення 

України. Уміння розкривати 

суть основних концепцій 

політичної географії та 

геополітики; аналізувати 

територіально-політичні 

системи різних ієрархічних 

рівнів; аналізувати сучасну 

політичну карту світу; 

давати характеристику 

політико-географічного та 

геополітичного положення 

регіонів і держав світу; 

застосовувати методи 

регіонального 

геополітичного аналізу; 

використовувати закони 

геополітики для пояснення 

сучасних регіональних 

процесів; давати оцінку ролі 

України у світовому 

політичному просторі. 

геополітики; особливості 

сучасної політичної карти 

світу; парадигми і концепції 

геополітики; особливості 

геополітичної ситуації в 

окремих регіонах світу; 

політико-географічне та 

геополітичне положення 

України. Уміє розкривати 

суть основних концепцій 

політичної географії та 

геополітики; аналізувати 

територіально-політичні 

системи різних ієрархічних 

рівнів; аналізувати сучасну 

політичну карту світу; 

давати характеристику 

політико-географічного та 

геополітичного положення 

регіонів і держав світу; 

застосовувати методи 

регіонального 

геополітичного аналізу; 

використовувати закони 

геополітики для пояснення 

сучасних регіональних 

процесів; давати оцінку ролі 

України у світовому 

політичному просторі. 

2.Цикл професійної підготовки  
Уміння аналізувати та 

пояснювати психолого-

педагогічні явища і процеси 

у вищому навчальному 

закладі; здійснювати 

психолого-педагогічні 

дослідження; враховувати 

особливості студентського 

віку при проектуванні 

складових навчального та 

виховних процесів; 

розробляти та проводити 

навчальне заняття із 

використанням сучасних 

технологій навчання. 

Уміння застосовувати 

різноманітні форми, методи 

і засоби навчання, володіти 

сучасними технологіями 

навчання та прогресивними 

Уміє аналізувати та 

пояснювати психолого-

педагогічні явища і процеси 

у вищому навчальному 

закладі; здійснювати 

психолого-педагогічні 

дослідження; враховувати 

особливості студентського 

віку при проектуванні 

складових навчального та 

виховних процесів; 

розробляти та проводити 

навчальне заняття із 

використанням сучасних 

технологій навчання. 

Застосовує різноманітні 

форми, методи і засоби 

навчання, володіє 

сучасними технологіями 

навчання та прогресивними 

Педагогіка вищої школи 



методами керівництва 

навчальною, трудовою, 

суспільною та іншими 

видами діяльності студентів; 

працювати з сучасними 

програмними продуктами, 

що використовуються у 

системі вищої освіти, 

використовуючи базову 

систему тестових завдань за 

допомогою уніфікованої 

технології проведення 

педагогічних вимірювань та 

здійснювати пілотні 

тестування на 

репрезентативній виборці 

тих, хто навчається; 

застосовувати комп’ютерні 

та інформаційні мережі. 

Уміння володіти основами 

професійної педагогічної 

риторики, мистецтвом 

переконуючого слова як 

універсальним 

інструментом спілкування, 

навчання, виховання і 

взаємодії; визначати 

структури професійної 

діяльності та  розробляти 

систему умінь, вирішувати 

узагальнені задачі 

діяльності, проводити 

класифікацію умінь; 

визначати цілі освітньої та 

професійної підготовки 

випускника ВНЗ певного 

напряму підготовки або 

спеціальності та освітньо-

кваліфікаційного рівня;  

здійснювати розробку 

освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки 

фахівця;  складати алгоритм 

освітньо-професійної 

програми підготовки; 

визначати структуру змісту 

навчання за навчальною 

дисципліною; розробляти 

проект навчального плану і 

навчальної програми, 

проводити структурування 

навчального матеріалу, 

методами керівництва 

навчальною, трудовою, 

суспільною та іншими 

видами діяльності студентів; 

працює з сучасними 

програмними продуктами, 

що використовуються у 

системі вищої освіти, 

використовуючи базову 

систему тестових завдань за 

допомогою уніфікованої 

технології проведення 

педагогічних вимірювань та 

здійснює пілотні тестування 

на репрезентативній виборці 

тих, хто навчається; 

застосовує комп’ютерні та 

інформаційні мережі. 

Володіє основами 

професійної педагогічної 

риторики, мистецтвом 

переконуючого слова як 

універсальним 

інструментом спілкування, 

навчання, виховання і 

взаємодії; уміє визначати 

структури професійної 

діяльності та  розробляти 

систему умінь, вирішує 

узагальнені задачі 

діяльності, проводить 

класифікацію умінь; 

визначає цілі освітньої та 

професійної підготовки 

випускника ВНЗ певного 

напряму підготовки або 

спеціальності та освітньо-

кваліфікаційного рівня.  

Уміє: здійснювати розробку 

освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки 

фахівця;  складати алгоритм 

освітньо-професійної 

програми підготовки; 

визначати структуру змісту 

навчання за навчальною 

дисципліною; розробляти 

проект навчального плану і 

навчальної програми, 

проводити структурування 

навчального матеріалу, 

визначати цілі навчання за 



визначати цілі навчання за 

певним структурним 

елементом; складати плани 

навчальної та виховної 

роботи в умовах ВНЗ, 

використовувати 

можливості навчальних 

предметів для оволодіння 

студентами обраною 

професією 

певним структурним 

елементом; складати плани 

навчальної та виховної 

роботи в умовах ВНЗ, 

використовувати 

можливості навчальних 

предметів для оволодіння 

студентами обраною 

професією 

Уміння аналізувати і 

оцінювати психологічні 

явища, які породжуються 

умовами навчально-

виховного процесу у ВНЗ, 

удосконалювати навички 

самостійної навчальної 

роботи, опрацьовувати 

наукові літературні джерела. 

Уміння проводити 

самостійні психологічні 

дослідження студентів, 

моделювати та вирішувати 

типові психолого-

педагогічні ситуації у 

навчально-виховному 

процесі та у спілкуванні з 

студентством. Уміння 

аналізувати психологічний 

зміст та особливості різних 

форм навчальних занять у 

вищій школі, на основі 

самопізнання формувати 

власний стиль науково-

педагогічної діяльності та 

професійного спілкування. 

Уміє: аналізувати і 

оцінювати психологічні 

явища, які породжуються 

умовами навчально-

виховного процесу у ВНЗ, 

удосконалювати навички 

самостійної навчальної 

роботи, опрацьовувати 

наукові літературні джерела. 

Проводить самостійні 

психологічні дослідження 

студентів, моделює та 

вирішує типові психолого-

педагогічні ситуації у 

навчально-виховному 

процесі та у спілкуванні з 

студентством. Уміє 

виконувати  аналіз 

психологічного змісту та 

особливостей різних форм 

навчальних занять у вищій 

школі, на основі 

самопізнання формує 

власний стиль науково-

педагогічної діяльності та 

професійного спілкування. 

Психологія вищої школи 

Уміння проводити 

навчально-виховну роботу із 

застосуванням креативних 

технологій навчання; 

застосовувати на практиці 

технологію проблемного 

навчання, проектну 

технологію, індивідуалізації 

і диференціації тощо; 

займатися самоосвітою, 

творчо використовувати на 

практиці сучасні креативні 

технології. 

Уміє проводити навчально-

виховну роботу із 

застосуванням креативних 

технологій навчання; 

застосовувати на практиці 

технологію проблемного 

навчання, проектну 

технологію, індивідуалізації 

і диференціації тощо; 

займатися самоосвітою, 

творчо використовувати на 

практиці сучасні креативні 

технології. 

Креативні технології 

навчання у ВНЗ 

Уміння орієнтуватись в 

сучасному освітньому 

просторі; конструювати 

Уміє орієнтуватись в 

сучасному освітньому 

просторі; конструювати 

Методика навчання 

географії у вищій школі 



зміст навчального матеріалу 

відповідно до завдань 

біологічної освіти у вищій 

школі. Уміння моделювати 

різноманітні типи й види 

навчальних занять ( 

лабораторні та практичні 

роботи, лекції, семінари, 

дидактичні ігри  тощо), 

самостійну роботу 

студентів; добирати 

оптимальні засоби та методи 

навчання. Уміння 

використовувати у 

навчально-виховному 

процесі методологічні, 

історико-наукові знання та 

надбання етнопедагогіки; 

організовувати різноманітні 

види (форми) навчальної  

діяльності студентів  на 

заняттях (фронтальну, 

групову та індивідуальну). 

Уміння аналізувати, 

узагальнювати та 

впроваджувати в практику 

сучасні педагогічні інновації 

та досвід кращих педагогів. 

зміст навчального матеріалу 

відповідно до завдань 

біологічної освіти у вищій 

школі. Моделює різні типи й 

види навчальних занять ( 

лабораторні та практичні 

роботи, лекції, семінари, 

дидактичні ігри  тощо), 

самостійну роботу 

студентів; добирає 

оптимальні засоби та методи 

навчання. Використовує у 

навчально-виховному 

процесі методологічні, 

історико-наукові знання та 

надбання етнопедагогіки; 

уміє організовувати 

різноманітні види (форми) 

навчальної  діяльності 

студентів  на заняттях 

(фронтальну, групову та 

індивідуальну). Уміє 

аналізувати, узагальнювати 

та впроваджувати в 

практику сучасні 

педагогічні інновації та 

досвід кращих педагогів. 

Уміння планувати і 

проводити евакуаційні 

заходи на об’єктах 

господарювання; вміло 

використовувати засоби  

індивідуального захисту. 

Уміння користуватись 

приладами радіаційної, 

хімічної розвідки та 

дозиметричного контролю; 

оцінювати радіаційну, 

хімічну, обстановку 

методом прогнозу та за 

даними розвідки; 

організовувати і проводити 

рятувальні та інші 

невідкладні роботи при 

ліквідації наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих в 

осередках ураження; 

планувати проведення 

заходів ЦЗ на об’єктах 

господарювання; проводити 

дезактивацію, дегазацію, 

Уміє планувати і проводити 

евакуаційні заходи на 

об’єктах господарювання; 

вміло використовувати 

засоби індивідуального 

захисту. Уміє користуватись 

приладами радіаційної, 

хімічної розвідки та 

дозиметричного контролю; 

оцінювати радіаційну, 

хімічну, обстановку 

методом прогнозу та за 

даними розвідки; 

організовувати і проводити 

рятувальні та інші 

невідкладні роботи при 

ліквідації наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих в 

осередках ураження; 

планувати проведення 

заходів ЦЗ на об’єктах 

господарювання; проводити 

дезактивацію, дегазацію, 

дезінфекцію та 

Цивільний захист та 

охорона праці в галузі 



дезінфекцію та 

демеркурізацію під час 

ліквідації наслідків НС. 

Уміння ефективно 

використовувати положення 

нормативно-правових 

документів в своїй 

діяльності; виконувати 

функції, обов’язки і 

повноваження з охорони 

праці на робочому місці, у 

виробничому колективі; 

проводити заходи щодо 

усунення причин нещасних 

випадків і професійних 

захворювань на 

виробництві;  

дотримуватися вимог 

безпеки під час навчально-

виховного процесу, режиму 

праці учнів. 

Уміння здійснювати 

контроль за роботою зі 

створення відповідних умов 

для виконання санітарно-

гігієнічних норм та вимог з 

охорони праці під час 

проведення занять. 

демеркурізацію під час 

ліквідації наслідків НС. 

Використовує положення 

нормативно-правових 

документів в своїй 

діяльності; виконує функції, 

обов’язки і повноваження з 

охорони праці на робочому 

місці, у виробничому 

колективі; проводить заходи 

щодо усунення причин 

нещасних випадків і 

професійних захворювань 

на виробництві;  

дотримується вимог безпеки 

під час навчально-виховного 

процесу, режиму праці 

учнів. 

Здійснює контроль за 

роботою зі створення 

відповідних умов для 

виконання санітарно-

гігієнічних норм та вимог з 

охорони праці під час 

проведення занять. 

Уміння застосовувати на 

практиці основні положення 

геоекономіки; вміти 

застосовувати методологічні 

підходи до вивчення 

структурних підрозділів 

міжнародної економіки, 

міжнародного поділу праці, 

світових економічних 

процесів, економічних 

відносин, економічної 

інтеграції, циклічності 

розвитку економіки та 

світової економічної 

рівноваги. Уміння 

аналізувати зміни світових 

ринків, визначати ступінь 

впливу глобальних процесів 

на ринок праці, міграцію 

робочої сили, валютний 

ринок, систему 

золотовалютного стандарту; 

володіння механізмами 

управління міжнародною 

Уміє застосовувати на 

практиці основні положення 

геоекономіки; вміє 

застосовувати методологічні 

підходи до вивчення 

структурних підрозділів 

міжнародної економіки, 

міжнародного поділу праці, 

світових економічних 

процесів, економічних 

відносин, економічної 

інтеграції, циклічності 

розвитку економіки та 

світової економічної 

рівноваги. Уміє аналізувати 

зміни світових ринків, 

визначати ступінь впливу 

глобальних процесів на 

ринок праці, міграцію 

робочої сили, валютний 

ринок, систему 

золотовалютного стандарту; 

володіння механізмами 

управління міжнародною 

Геоекономіка 



конкурентоздатністю 

транснаціональної компанії 

(геоекономічний аспект), 

розуміння сутності та 

основних рис міжнародних 

інвестицій та міжнародних 

кредитів; аналізувати 

основні джерела та причини 

економічних криз в різних 

країнах – суб’єктах 

світового господарства.  

конкурентоздатністю 

транснаціональної компанії 

(геоекономічний аспект), 

розуміння сутності та 

основних рис міжнародних 

інвестицій та міжнародних 

кредитів; аналізувати 

основні джерела та причини 

економічних криз в різних 

країнах – суб’єктах 

світового господарства.  

Уміння аналізувати за 

фондовим матеріалом стан 

науки, до якої відносяться 

дані наукові розробки; 

впізнавати за архівним 

матеріалом період до якого 

відносяться наукові 

напрацювання; показати на 

карті маршрути головних 

експедицій у дослідженні 

суші та Океану; провести 

архівний пошук матеріалу 

на відповідну тематику 

досліджень. Уміння 

виконувати аналіз наукових 

праць видатних географів, 

проаналізувати проблеми 

сучасної географії та 

перспективи її розвитку 

Уміє виконувати  аналіз за 

фондовим матеріалом стан 

науки, до якої відносяться 

дані наукові розробки; 

впізнавати за архівним 

матеріалом період до якого 

відносяться наукові 

напрацювання; показати на 

карті маршрути головних 

експедицій у дослідженні 

суші та Океану; провести 

архівний пошук матеріалу 

на відповідну тематику 

досліджень. Уміє виконати 

аналіз наукових праць 

видатних географів, 

проаналізувати проблеми 

сучасної географії та 

перспективи її розвитку 

 Історія географії 

Знання принципів побудови, 

форм та способів наукового 

пізнання, що має на меті 

встановлення 

закономірностей 

просторово-часового 

розвитку природи, 

суспільства та господарства 

(природних, соціально-

економічних геосистем. 

Уміння застосовувати у 

географічних дослідженнях 

загальнонаукові методи 

пізнання. 

Знає принципи побудови, 

форми та способи наукового 

пізнання, що має на меті 

встановлення 

закономірностей 

просторово-часового 

розвитку природи, 

суспільства та господарства 

(природних, соціально-

економічних геосистем. 

Уміє застосовувати у 

географічних дослідженнях 

загальнонаукові методи 

пізнання. 

Методологія географії 

Уміння аналізувати 

економічний розвиток 

регіонів за сукупністю 

показників; 

проводити порівняльний 

аналіз господарських 

функцій регіонів за їх 

основними економічними 

Уміє аналізувати 

економічний розвиток 

регіонів за сукупністю 

показників; 

проводити порівняльний 

аналіз господарських 

функцій регіонів за їх 

основними економічними 

Проблеми соціально-

економічного розвитку 

регіонів України 



показниками; 

самостійно набувати, 

засвоювати та 

використовувати практичну 

інформацію, здійснювати 

аналітичні узагальнення і 

прогнозні оцінки щодо 

різних аспектів 

регіонального соціально-

економічного розвитку 

України, застосовувати 

теоретичні знання в 

практичній діяльності. 

показниками; 

самостійно набувати, 

засвоювати та 

використовувати практичну 

інформацію, здійснювати 

аналітичні узагальнення і 

прогнозні оцінки щодо 

різних аспектів 

регіонального соціально-

економічного розвитку 

України, застосовувати 

теоретичні знання в 

практичній діяльності. 

3.Дисципліни вільного вибору 
Уміння встановлювати 

особливості взаємодії 

природи і суспільства, 

виявляти тенденції і 

закономірності формування 

природно-територіальних і 

суспільно-територіальних 

систем; роль природних 

чинників в антропогенезі; 

характерні риси культурно-

господарської адаптації до 

природніх умов; 

територіальні особливості 

заселення й освоєння 

України в палеолітичну і 

мезолітичну добу; 

аналізувати просторово-

часові особливості 

заселення і господарської 

спеціалізації України за 

неоліту, енеоліту і бронзової 

доби. 

Уміння виявляти характерні 

риси етносу, аналізувати 

їхню взаємодію з 

ландшафтами та знати 

етнічні процеси; проводити 

класифікацію етносів за 

провідними ознаками; 

аналізувати походження 

українського народу та 

факти його розвитку; 

характеризувати етноси, які 

мешкають в Україні. 

Уміє встановлювати 

особливості взаємодії 

природи і суспільства, 

виявляти тенденції і 

закономірності формування 

природно-територіальних і 

суспільно-територіальних 

систем; роль природних 

чинників в антропогенезі; 

знає: характерні риси 

культурно-господарської 

адаптації до природних 

умов, територіальні 

особливості заселення й 

освоєння України в 

палеолітичну і мезолітичну 

добу, просторово-часові 

особливості заселення і 

господарської спеціалізації 

України за неоліту, енеоліту 

і бронзової доби. 

Знає характерні риси етносу, 

уміє аналізувати їхню 

взаємодію з ландшафтами та 

знає етнічні процеси; 

проводить класифікацію 

етносів за провідними 

ознаками; аналізує 

походження українського 

народу та факти його 

розвитку; уміє 

характеризувати етноси, які 

мешкають в Україні. 

Ретроспективна географія з 

основами етнографії 

Уміння аналізувати залежність 

рельєфу від геологічної будови 

окремого регіону. Уміти 

застосовувати геолого-

Аналізує залежність рельєфу 

від геологічної будови 

окремого регіону. Застосовує 

геолого-геоморфологічні 

Регіональний геолого-

геоморфологічний аналіз 



геоморфологічні методи 

аналізу при дослідженнях 

різних типів рельєфу. 

методи аналізу при 

дослідженнях різних типів 

рельєфу. 

Знання предмету, методів 

досліджень предмету, 

завдання; принципів 

палеогеографії; основ 

геохронології і 

послідовності головних 

етапів розвитку Землі, що 

виділяються в сучасній 

науці; тенденцій в еволюції 

географічної оболонки в 

цілому. Уміння 

користуватись 

аналітичними, 

синтезуючими, 

узагальнюючими методами 

досліджень для визначення 

геохронологічних подій за 

геологічними даними. 

Знає предмет, методи 

досліджень предмету, 

завдання; принципи 

палеогеографії; основи 

геохронології і 

послідовність головних 

етапів розвитку Землі, що 

виділяються в сучасній 

науці; тенденції в еволюції 

географічної оболонки в 

цілому. Уміє користуватись 

аналітичними, 

синтезуючими, 

узагальнюючими методами 

досліджень для визначення 

геохронологічних подій за 

геологічними даними. 

Основи палеогеографії 

Знання теорії та уміння 

розробки наукових програм 

планомірного перетворення 

природи, необхідного для 

ефективного 

використання природних 

ресурсів і формування на 

цій основі нових і 

реконструкції 

сформованих виробничо-

територіальних комплексів. 

Знання  теорії та уміння 

створювати регіональні моделі 

найраціональнішого 

розміщення суспільного 

виробництва і продуктивних 

сил для розвитку економіки 

країни та її великих 

територіальних підрозділів. 

Знання закономірностей 

розселення населення і 

розвитку населених пунктів 

у різних географічних 

умовах. Уміння розробки 

наукових програм 

районного планування. 

Знає теорію та уміє 

розробляти наукові 

програми планомірного 

перетворення природи, 

необхідного для 

ефективного 

використання природних 

ресурсів і формування на 

цій основі нових і 

реконструкції 

сформованих виробничо-

територіальних комплексів. 

Знає  теорію та уміє 

створювати регіональні моделі 

найраціональнішого 

розміщення суспільного 

виробництва і продуктивних 

сил для розвитку економіки 

країни та її великих 

територіальних підрозділів. 

Знає закономірності 

розселення населення і 

розвитку населених пунктів 

у різних географічних 

умовах. Уміння розробки 

наукових програм 

районного планування. 

Конструктивна географія 

 

Знання ролі інформаційно-

технологічної складової у 

функціонуванні 

 

Знає роль інформаційно-

технологічної складової у 

функціонуванні 

 

Географія світових 

комунікацій 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0


географічного, суспільно-

економічного та соціально-

культурного просторів; 

сутності інформаційного 

простору функціонування 

світового господарства. 

Розуміння ролі та функцій 

інформаційно-

комунікаційного комплексу 

у складі четвертинного 

сектору світового 

господарства; 

геопросторових 

відмінностей структури 

засобів зв’язку країн світу. 

Знання сутності оцінки 

«мереженої зрілості» країн 

світу; сучасних змін у 

інформаційно-

комунікаційному комплексі 

світу. 

географічного, суспільно-

економічного та соціально-

культурного просторів; 

сутність інформаційного 

простору функціонування 

світового господарства. 

Розуміє роль та функції 

інформаційно-

комунікаційного комплексу 

у складі четвертинного 

сектору світового 

господарства; геопросторові 

відмінності структури 

засобів зв’язку країн світу. 

Знає сутність оцінки 

«мереженої зрілості» країн 

світу; сучасні зміни у 

інформаційно-

комунікаційному комплексі 

світу. 

Знання основних понять і 

категорій географічної 

деонтології як науки; 

розуміння деонтології як 

науки та методів її 

досліджень; значення та 

функцій діяльності 

суспільства; впливу 

суспільства на деонтологічні 

якості майбутніх учителів 

географії; уміння:  

визначати основні завдання 

науки та її конструктивне 

значення; структуру 

галузей; називати основні 

історичні етапи розвитку 

деонтології, основні 

напрямки досліджень; 

характеризувати місця, 

пов’язані з життям та 

діяльністю видатних людей; 

та розвиток географічної 

деонтології в Україні; 

використовувати знання про 

професійний кодекс 

педагога в повсякденній 

практичній діяльності; 

використовувати знання про 

професіограми професій для 

розв’язання нестандартних 

ситуацій; використовувати 

Знає основні поняття і 

категорії географічної 

деонтології як науки; 

розуміє деонтологію як 

науку та про методи її 

досліджень; значення та 

функції діяльності 

суспільства; вплив 

суспільства на деонтологічні 

якості майбутніх учителів 

географії. Уміє:  визначати 

основні завдання науки та її 

конструктивне значення; 

структуру галузей; називати 

основні історичні етапи 

розвитку деонтології, 

основні напрямки 

досліджень;  

характеризувати місця, 

пов’язані з життям та 

діяльністю видатних людей; 

та розвиток географічної 

деонтології в Україні; 

використовувати знання про 

професійний кодекс 

педагога в повсякденній 

практичній діяльності; 

використовувати знання про 

професіограми професій для 

розв’язання нестандартних 

ситуацій; використовувати 

Географічна деонтологія 



деонтологічні знання в 

діловому спілкування з 

колегами й вихованцями; 

уміння використовувати 

деонтологічні знання для 

роз’яснення конфліктних 

ситуацій; розкривати 

перспективи розвитку 

деонтології; оцінювати 

умови для розвитку 

деонтологічних і 

географічних досліджень в 

рідному краї. 

 

деонтологічні знання в 

діловому спілкування з 

колегами й вихованцями; 

уміння використовувати 

деонтологічні знання для 

роз’яснення конфліктних 

ситуацій; розкривати 

перспективи розвитку 

деонтології; оцінювати 

умови для розвитку 

деонтологічних і 

географічних досліджень в 

рідному краї. 
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