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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна 

 

b) Контактні телефони 

 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

Приймальня декана 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

 

c) Інформація про склад деканату 

 

Декан факультету: Заблоцький Богдан Володимирович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

e-mail: geo-tnpu@ukr.net 

Заступник декана: Дем’янчук Петро Михайлович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Диспетчер: Гаврилець Галина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Вчений секретар ради: Барна Ірина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел.вн.281 

Методист: Ткачук Люба Іванівна 

тел. 43-61-06    

Інженер: Вонятівський Андрій Олександрович 

Вонятівський Анатолій Олександрович 

тел.  43-61-54 

 

d) Кафедри: 

 

КАФЕДРА географії та методики її навчання 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 241, 242). 

 

Склад кафедри: 

1. Бронецький Роман Валерійович 

2. Варакута Ольга Михайлівна  

3. Волік Олена Володимирівна 

4. Гавришок Богдан Борисович 

5. Гулик Сергій Володимирович 

6. Дем‘янчук Петро Михайлович 

7. Дітчук Ігор Львович  

8. Заблоцький Богдан Володимирович 

9. Заставецька Леся Богданівна 

10. Заставецький Тарас Богданович 

11. Питуляк Микола Васильович 

12. Питуляк Мирослава Романівна 

13. Потокій Михайло Васильович 

14. Пушкар Олег Іванович 

15. Садовник Олег Павлович 

16. Свинко Йосип Михайлович  



17. Сивий Мирослав Якович 

18. Смакула Марія Іванівна 

19. Таранова Наталія Богданівна 

Лаборанти: 

20. Чорній Ірина Василівна 

21. Хурсін Ольга Антонівна  

22. Стула Любов Дмитрівна 

23. Пипа Ірина 

 

КАФЕДРА геоекології та методики викладання екологічних дисциплін  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 281). 

 

Склад кафедри: 

1. Барна Ірина Миколаївна 

2. Гінзула Мар'яна Ярославівна 

3. Грицак Людмила Русланівна 

4. Каплун Іван Григорович 

5. Лісова Наталія Олегівна  

6. Новицька Світлана Романівна 

7. Стецько Надія Петрівна 

8. Царик Любомир Петрович 

9. Чеболда Ігор Юрійович 

10. Янковська Любов Володимирівна 

Лаборанти: 

11. Коваль Віра Степанівна 

12. Тетюк Татьяна Степанівна 

 

КАФЕДРА географії України і туризму  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 243). 

 

Склад кафедри: 

1. Альтгайм Любов Богданівна 

2. Дударчук Катерина Дмитрівна 

3. Заставецька Ольга Володимирівна 

4. Кузишин Андрій Васильович  

5. Мариняк Ярослав Омелянович 

6. Поплавська Інна Володимирівна 

7. Пушкар Богдан Тарасович 

8. Рудакевич Іван Романович 

9. Флінта Наталія Іванівна 

10. Царик Петро Любомирович 

Лаборанти: 

11. Головко Галина Богданівна 

12. Фіткайло Ольга Андріївна 

 

e) Координатор факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.) 

Царик Любомир Петрович 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна,  

e-mail: tsarykl@rambler.ru  тел.вн. 281). 

 

mailto:tsarykl@rambler.ru


2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 

 



 



 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040104 Географія* 

Ліцензійний обсяг – 100 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.040104 Географія* 

Ліцензійний обсяг – 90 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 8.040104 Географія* 

Ліцензійний обсяг – 10 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Напрям підготовки: 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування* 

Ліцензійний обсяг – 25 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 7.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища* 

Ліцензійний обсяг – 20 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 

Спеціальність: 8.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища* 

Ліцензійний обсяг – 5 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Напрям підготовки: 6.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 50 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 7.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 50 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 8.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 20 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

(КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

 

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та 

культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не 

менша 10 м
2
. 



Географічний факультет ТНПУ, на площах якого, в основному, здійснюється 

навчальний процес підготовки фахівців за даними напрямами та спеціальностями, 

забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими 

лабораторіями. 

Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані навчальні аудиторії 

відповідно до кожного напряму та спеціальності, діють два комп’ютерні класи на 45 місць, 

функціонують лабораторії (грунтово-геохімічна, сучасних освітніх технологій, оцінки 

природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, сучасних. 

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в 

локальну мережу та підключені до мережі Internet. 

При факультеті діє геологічний музей. Колекційні фонди геологічного музею 

факультету, які нараховують нині понад 1500 експонатів, поповнюються щороку 

матеріалами, зібраними студентами під час проходження польових навчальних практик і 

наукових експедицій. Використовуються у навчальному процесі як факультету, так і 

загальноосвітніх шкіл міста Тернополя. 

Географічний факультет використовує географічний стаціонар. Він розміщений на 

лівому березі р. Дністер у регіональну ландшафтному парку «Дністровський каньйон» 

(с. Дзвенигород Борщівського району Тернопільської області). Географічний стаціонар 

використовується для проведення наукових досліджень і навчальних польових практик з 

географічних та екологічних дисциплін. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні 

методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-

практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, 

тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), 

а також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання 

практичних завдань, розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, 

написання рефератів, письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи). 

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та 

виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, 

консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом 

навчання курсові, дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та 

навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. 

Під час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до 

спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, 

дипломних та магістерських досліджень. 

 

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА. 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО- 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „БАКАЛАВР” за напрямом 6.040104 Географія* 

 

(спеціалізації: основи екології;  природознавство, краєзнавчо-туристична робота) 

 

Примітка: ☻ – екзамен; ☺– залік; ☼ – курсова робота: одна на курс (крім 1-го) із пропонованих 

дисциплін на вибір.  ГіСЕП* –  цикл дисциплін гуманітарної і соціально-економічної 

підготовки. ППП – цикл дисциплін професійної та практичної підготовки. 

1 курс 

I семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 32 

Історія України ☻ 3 

Історія української культури ☻ 2 

Іноземна мова ☺ 2 

Вища математика ☺ 2 

Вікова фізіологія  і шкільна гігієна ☺ 1,5 

Загальне землезнавство ☻ 4 

Геологія   ☺ 4 

Екологія ☺ 2,5 

Педагогіка ☺ 1,5 

Валеологія ☺ 1,5 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Навчальні практики ☺ 3 

 

II семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30,5 

Фізика з основами геофізики ☺ 2 

Загальна психологія ☻ 3 

Іноземна мова  2 

Геологія   ☻ 2 

СІТ в навчальному процесі ☺ 1,5 

   

Метеорологія і кліматологія ☻ 4 

Гідрологія ☻ 3 

Геоморфологія  ☻ 3 

Педагогіка  1,5 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Практики ☺ 4 

Обчислювальна практика ☺ 1 

 



2 курс  

III семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Педагогіка ☻☼ 2 

Хімія з основами геохімії ☺ 3 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Основи наукових досліджень ☺ 2 

Біогеографія ☺☼ 3 

Топографія з основами геодезії ☻☼ 3 

Вікова психологія ☺☼ 2 

Етика та психологія сімейного життя ☺ 1 

Основи педагогічної майстерності ☺☼ 2 

Основи суспільної географії ☻☼ 3 

Математичні методи в географії ☻☼ 3 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Економіка ☻ 3 

Географічні інформаційні системи ☺ 2 

Іноземна мова ☻ 1 

Сезонні спостереження  0,5 

  

IV семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 28 

Безпека життєдіяльності ☺ 2 

Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів ☺☼ 3 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☺ 1 

Картографія ☺ 3 

Основи раціонального природокорист. та охорони природи ☺☼ 2 

Основи океанології ☻☼ 2 

Історія педагогіки ☻ 2 

Основи менеджменту ☺ 2 

Методи польових географічних досліджень ☺ 3 

Філософія ☻ 3 

Дистанційне зондування Землі ☺ 2 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Польові практики ☺ 2,5 

Сезонні спостереження ☺ 0,5 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Історія науки і техніки ☺ 2 

Антропологія ☺ 2 

Етнографія ☺ 2 

Мистецтвознавство ☺ 2 

Релігієзнавство ☺ 2 

Соціально-економічна історія України ☺ 2 

 

3 курс  

V семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 24 

Технічні засоби навчання ☺ 1,5 

Ландшафтознавство ☻☼ 3 



Фізична географія материків і океанів ☻☼ 6 

Географічне краєзнавство ☻☼ 3 

Техніко-економічні основи виробництва ☻☼ 3,5 

Географія населення ☺☼ 2 

Основи соціальної географії ☺☼ 2 

Екологія людини ☺☼ 2 

Українська мова (за професійним спрямуванням) ☻ 1 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Мікроекономіка ☺ 2 

Макроекономіка ☺ 2 

Логіка ☺ 2 

Етика і естетика ☺ 2 

Екологічна етика ☺ 2 

Соціологія ☺ 2 

Cпеціалізаційні  дисципліни  за вибором 4 

1. Основи екології   

Екологічний рух в Україні ☺ 2 

2. Природознавство   

Актуальні проблеми охорони природи ☺ 2 

3. Краєзнавчо-туристична робота   

Основи музейної та екскурс. справи ☺ 2 

   

VI семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 25 

Освітні технології ☻ 3 

Фізична географія материків і океанів ☻☼ 4 

Основи маркетингу ☺ 2 

Демограф. та етнічна географія України ☺ 2 

Географія світового господарства ☻☼ 3 

Фізична географія України ☻☼ 3 

Шкільний курс географії та методика її навчання ☺☼ 2 

Рекреаційна географія ☺ 2 

Польові практики ☺ 4 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Політологія ☺ 2 

Глобалістика ☺ 2 

Сучасні політичні системи світу ☺ 2 

Геополітика ☺ 2 

Cпеціалізаційні  дисципліни  за вибором 4 

1. Основи екології   

Природозберігаючі технології ☺ 2 

2. Природознавство   

Астрономія ☺ 2 

3. Краєзнавчо-туристична робота   

Технологія туристичної діяльності ☺ 2 

4 курс 

VII семестр 

Назва дисципліни 
Вид контролю 

К-сть 

кредитів 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 24 

Фізична географія України ☻☼ 2 



Географія туризму ☺☼ 2 

Історична географія з основ. етнографії ☻☼ 2 

Основи географічного моделювання ☺ 2 

Економічна і соціальна географія України ☻☼ 3 

Економічна і соціальна географія світу ☻☼ 8 

Шкільний курс географії та методика її навчання ☺☼ 2 

Комплексна маршрутна практика ☺ 5 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Основи конституційного права ☺ 2 

Основи права ☺ 2 

Cпеціалізаційні дисципліни  за вибором 4 

1. Основи екології   

Методи аналізу і контролю природного середовища ☺ 2 

2. Природознавство   

Новітня геодинаміка земної кори ☺ 2 

3. Краєзнавчо-туристична робота   

Організація транспортних послуг ☺ 2 

 

VIII семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 26 

Теорія і методологія геогр. науки ☻ 2 

Економ. і соціальна географія України ☺ 2 

Економічна і соціальна географія світу ☻ 4 

Географічне прогнозування ☺ 2 

Екологічна експертиза і аудит ☺ 2 

Основи моніторингу ☺ 2 

Шкільний курс географії та методика її навчання ☻ 2 

Основи ландшафтної екології ☺☼ 2 

Педагогічна практика ☺ 6 

Державна атестація з педагогіки ☻ 1 

Державна атестація зі спеціальності ☻ 1 

Cпеціалізаційні дисципліни  за вибором 4 

1. Основи екології   

Заповідна справа  ☺ 2 

2. Природознавство   

Основи біології ☺ 2 

3. Краєзнавчо-туристична робота   

Організація рекреаційних послуг ☺ 2 

 

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Напрям підготовки: 8.040104 Географія* 

Галузь знань: 0401 Природничі науки 





9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

 

напрям підготовки «Магістр» 8.040104 Географія* 

 

Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки 

 

Дисципліна: Педагогіка вищої школи. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр  

Анотація. Мета: засвоєння теоретичних основ організації навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі та наукових основ управління вищою школою; 

формування досвіду самооцінки та самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння 

моделювати навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі. 

Завдання: оволодіти основними поняттями і категоріями, системою педагогічних 

знань; сформувати вміння застосовувати методи науково-педагогічного дослідження, 

конструювати цілі і зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного процесу вищої 

школи; аналізувати та оцінювати ефективність навчально-виховного процесу у вищій школі; 

забезпечити розвиток уміння використовувати інноваційні технології навчання і виховання у 

вищій школі. 

Форма контролю: екзамен  

 

Предмет: Філософія науки 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення сутності, 

структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних проблем 

наукового знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового 

пізнання, аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і 

соціального інституту; ознайомити із загальними закономірностями  розвитку науки, її 

структурою, рівнями, методологією і методами наукового пізнання; формувати у 

магістрантів практичні вміння та навики науково-дослідної роботи. 

Форма контролю: іспит 

 

Дисципліна: Цивільний захист. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація. Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати 

складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері 

цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності 

випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання: засвоїти студентами новітні теорії, методів і технологій з прогнозування 

НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування 

комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, 

матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у 

відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з 

урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для 

забезпечення реалізації вказаних завдань.  

Форма контролю: залік.  

 

Предмет: Основи наукових досліджень та організація науки. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 



Анотація. Поглиблення знань магістрантів про теоретичні та методичні основи 

здійснення наукових досліджень, сучасну наукову мову, схему наукового дослідження, 

особливості застосування теоретичних і емпіричних методів досліджень, принципи та 

правила оформлення наукових робіт, техніку роботи з джерелами наукової інформації; 

оволодіння навичками розробки наукових проблем, написання магістерських робіт з фаху; 

сприяння реалізації здобутих знань, умінь, навичок, творчого мислення в навчальному 

процесі, навчально-дослідницькій та подальшій науково-дослідницькій діяльності майбутніх 

фахівців. 

Форми контролю: залік. 

 

Дисципліна: Іноземна мова (за фаховим спрямуванням).  

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестри. 

Анотація. Мета — досягнення студентами магістратури такого рівня мовної 

компетенції, яка б дозволила їм правильно оформити необхідні ділові папери для 

працевлаштування чи навчання за кордоном, вести наукову дискусію, зробити доповідь з 

теми власного дослідження.  

Завдання: навчити студентів оформляти ділову документацію, вести дискусію на 

наукові теми, робити доповідь з теми власного дослідження та обговорювати питання, що 

стосуються сфери професійного інтересу слухача з іноземними колегами. 

Зміст дисципліни: лексичний та граматичний матеріал; оформлення пакету 

документів, необхідного при прийнятті на роботу (резюме, супровідний лист, лист-

рекомендація, форма заяви тощо), анотування та реферування прочитаного матеріалу, 

оформлення повідомлення з теми власного наукового дослідження. 

Форма контролю: екзамен  

 

Навчальний предмет: Охорона праці в галузі 

Статус: нормативна дисципліна (інваріантна складова навчальних планів)  

Рік, семестр: 1 рік навчання,  1 або 2 семестр 

Анотація. Мета курсу -  сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) 

уміння та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» студенти за 

відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними вирішувати професійні завдання 

з урахуванням вимог охорони праці. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Психологія вищої школи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Курс «Психологія вищої школи» сприяє формуванню у майбутніх 

науковців і викладачів вищої школи цілісного й системного розуміння психологічних 

проблем становлення особистості та професійної підготовки студентів в умовах вищого 

навчального закладу. Засвоєння змісту курсу забезпечує слухачам знання про: психологічні 

особливості студентського віку та студентської групи; закономірності професійного 

становлення фахівця з вищою освітою; психологічні аспекти організації учбової діяльності 

та виховання студентів; психологію професійно-педагогічної взаємодії у системі «викладач-

студент»; психологічні характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності 

викладача вищої школи. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: 

застосовувати психологічні знання в організації учбової діяльності та вихованні студентів, а 

також при вирішенні конкретних завдань майбутньої науково-педагогічної діяльності; 



налагоджувати оптимальну педагогічну взаємодію зі студентами, конструктивно 

розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у взаєминах зі студентами. 

Форми контролю: залік. 

 

Дисципліна: Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація. Мета: формування у магістрів системи знань, умінь і навичок, фахових 

компетентностей, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційних педагогічних технологій у 

навчальній та майбутній професійній діяльності.  

Завдання: оволодіти методичними знаннями та уміннями щодо організації та 

управління науковими дослідженнями та інноваційними розробками; вміння магістрантів 

опановувати методи аналізу інноваційних процесів; сприяння формуванню навичок 

мислення високого рівня та навичок критичного мислення у процесі створення інноваційних 

проектів; вміння використовувати методи проектної технології у навчальному процесі школи 

та ВНЗ з використанням ІКТ. 

Зміст дисципліни. Соціальна інноватика. Основні поняття соціальної інноватики. 

Інновація. Інноваційний процес. Інноваційна діяльність. Види інновацій. Фази життєвого 

циклу інновації. Метод проектів, його особливості та характерні ознаки. Інноваційний 

проект та його структура. Пошук ресурсів для портфоліо інноваційного проекту. 

Інноваційний потенціал проекту. Основні тенденції розвитку систем освіти у світовій 

педагогічній практиці. Сучасні інформаційні технології в освіті. Особистісно-орієнтовані 

технології навчання. Шляхи та доцільність використання ІТ-технологій. Технології Веб 2.0 

та хмарні технології в інноваційному проекті. 

Форма контролю: залік.  

 

Дисципліна: Менеджмент в освіті. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація. Мета: формування знань з вибору нових форм і методів управління; 

ознайомити із основними типами вищих навчальних закладів та вимогами до їх діяльності; 

визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти, та методики планування діяльності 

закладу та установи освіти; особливості підготовки менеджера освіти.  

Завдання: сформувати вміння прогнозувати діяльність закладу, установи, планувати 

роботу закладу, установи, ефективно організовувати роботу підлеглих, розробляти методики 

контролю за станом діяльності, розробляти стратегію розвитку освітніх організацій, 

працювати над підвищенням рівня професійної компетентності (власним і своїх підлеглих).  

Форма контролю: залік.  

 

Дисципліна: Правові основи діяльності ВНЗ. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація. Мета: поглиблення і розширення знань студентів про правові аспекти 

діяльності вищих навчальних закладів у контексті правового регулювання освіти. 

Завдання: сформувати знання про особливості законодавчого регулювання системи 

вищої освіти в Україні; розкрити особливості управління у сфері вищої освіти; сформувати 

знання про механізми забезпечення якості вищої освіти, зокрема про сутність і роль 

державних стандартів вищої освіти; забезпечити знаннями щодо законодавчої бази прийому 

до вищих навчальних закладів та працевлаштування випускників, регулювання. 

Форма контролю: залік.  

 

 

 



Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

Нормативні дисципліни 

 

Предмет: Історія і методологія географічної науки  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Формування знань про історію розвитку географічної науки, основні 

наукові напрямки і їх представників; розкуття сутності об’єкта і предмета географічної 

науки, методів її дослідження; вміння працювати з науковими джерелами та роботи аналіз 

наукових праць; вивчення законів і закономірностей розвитку географічної науки, концепцій 

і теорій її становлення. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Методика навчання географії у вищій школі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Курс «Методика навчання географії у вищій школі» сприяє формуванню у 

майбутніх науковців і викладачів вищої школи цілісного й системного розуміння 

педагогічних та методичних проблем розвитку геоосвітніх систем і геоосвітніх технологій, 

ознайомленню магістрантів із сучасними педагогічними технологіями та методичними 

аспектами вивчення географії у вищій школі, розкриває  специфіку роботи викладача 

географії вищого навчального закладу. Засвоєння змісту курсу забезпечує слухачам знання 

про: методичні підходи до навчання географії, зокрема компетентнісний, комунікативно-

діяльнісний у системі неперервної географічної освіти; основні форми занять із географічних 

дисциплін та методику їх вивчення з урахуванням положення про модульно-рейтингове 

навчання; форми і методи організації індивідуальної та самостійної позааудиторної 

географічної роботи студентів; форми перевірки географічних компетенцій  у студентів; 

місце і завдання практик у професійній підготовці вчителя географії; методику керівництва 

курсовими, кваліфікаційними, дипломними роботами студентів. У результаті вивчення курсу 

магістранти повинні вміти: розробляти кредитно-модульні навчальні програми, конспекти 

лекцій, навчальних занять з  географічних дисциплін, добирати дидактичний матеріал, 

навчально-методичну, наукову, довідкову літературу; обирати форми, методи і прийоми 

організації навчання відповідно до теми, мети, складності і значущості навчального 

матеріалу, використовувати сучасні форми і засоби діагностики якості засвоєного 

навчального матеріалу і корегувати результати навчання; організовувати різні форми 

самостійної, індивідуальної, науково-дослідної, виховної роботи з географії серед студентів, 

учнів профільних класів загальноосвітньої школи (профіль – географія), освітніх закладів 

нового типу. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Тематична картографія. 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 років, 1 семестр. 

Анотація. Курс “Тематична картографія” має за мету розробку та встановлення 

раціональних методів, прийомів і засобів навчальної діяльності, спрямованої на свідоме 

оволодіння магістрантами системи знань, умінь і навичок роботи з різними видами 

тематичних карт; ознайомлення із можливостями аналізу сучасних тематичних карт, 

прийомами роботи з ними, визначення на тематичних картах взаємозв’язків між явищами 

природи і суспільства, встановлення закономірностей територіального розподілу зображених 

на тематичних картах об’єктів і явищ природи і суспільства. У результаті вивчення курсу 

магістранти повинні уміти застосовувати набуті картографічні знання і вміння на уроках 

географії, в науково-дослідній роботі, практичній діяльності, будувати найпростіші 

тематичні твори і застосовувати їх у практичній та науковій діяльності. 

Форми контролю: залік  



 

Предмет: Географія Подільсько-Карпатського регіону 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Вивчення курсу „Географія Подільсько-Карпатського регіону” дає змогу 

навчити студентів особливостям розвитку Подільського і Карпатського регіонів України у 

фізико-, економіко-, політико– та демогоеграфічних аспектах, а також головних проблем 

функціонування природних і суспільних систем на їх території. 

Завданням є ознайомлення студентів із межами та географічним положенням  

Подільсько-Карпатського регіону; розташуванням головних природних умов і ресурсів на 

теренах Поділля і Карпат; основними демогеографічними процесами в областях Подільсько-

Карпатського регіону; ознайомлення з особливостями розвитку різних галузей господарства на 

територіях Поділля і Карпат; розкриття головних територіальних, економічних і соціальних 

проблем розвитку регіону. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Сучасні еколого-геологічні проблеми України  

Статус: нормативна 

Рік семестр: 1 рік,  2 семестр 

Анотація. Курс ”Сучасні еколого-геологічні проблеми України“. Мета курсу 

сформувати у майбутнії вчителів, науковців цілісне уявлення про розвиток сучасних 

еколого-геологічних процесів на території України та їх вплив на господарську діяльність. 

Завдання: вивчити причини і наслідки сучасних еколого-геологічних процесів, навчити 

майбутніх спеціалістів, магістрів та науковців використовувати набуті знання у практичній 

діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати причини і 

наслідки шкідливих сучасних еколого-геологічних процесів та вміти застерегти проявлення 

шкідливих сучасних еколого-геологічних процесів, мінімізувати їх наслідки у разі 

виникнення. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Географічні засади регіональної економічної політики в Україні 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр  

Анотація. Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами державної 

політики розвитку регіонів, регіональними аспектами модернізації економіки, фінансового 

ринку і прикордонної співпраці. Основним завданням курсу є ознайомлення студентів з 

головними напрямками регіональної політики України, структурною політикою, програмами 

соціальною економікою розвитку районів; формувати у студентів вміння аналізувати 

бюджети регіонів України, встановлювати особливості їх формування; розуміння мети 

понять „регіональна політика”, „економічна безпека”, „державний бюджет”, „вільні 

економічні зони”; ознайомити студентів зі стратегією України напередодні вступу до ЄС та 

досвідом місцевого самоврядування в країнах ЄС 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Проблеми географічного українознавства 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр  

Анотація. Курс спрямований на вивчення сутності поняття „географічне 

українознавство”, головних його рис та напрямків розвитку. Завданнями навчального курсу є 

ознайомлення студентів із процесом розвитку українознавства, його сутністю, основними 

поняттями, постатями українознавчої науки і їх науковими працями, історію української 

державності, етносом, культурою українського народу; проаналізовано особливості теорій 



зародження і формування українського етносу, роль українців у розвитку світової науки і 

культури, історичні віхи української державності. 

Охарактеризовано основні геополітичні концепції української державності, фізико-

географічне положення України та їх вплив на формування та життєдіяльність населення. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Охорона грунтів 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: магістратура 

Анотація. Мета дисципліни  - поглибити знання про ґрунт як природне тіло і як засіб 

сільськогосподарського виробництва, глибше розкрити екологічну роль ґрунту та його 

значення у житті людини. Акцентувати увагу студентів на погіршенні властивостей ґрунтів, 

їх деградації внаслідок інтенсивного сільськогосподарського використання; розкрити 

чинники й головні процеси деградації, а також шляхи і способи її попередження, 

сповільнення, а також відтворення уже деградованих земель. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є формування у студентів стійких знань про еволюцію екосистеми 

ґрунту та її інформаційних функцій, екологічну оцінку стану землекористування в Україні і 

сучасні підходи до використання земельних угідь; “якість ґрунтів” і “деградацію ґрунтів”, 

чинники деградації ґрунтів природні й антропогенні; руйнування грунтового покриву Землі 

внаслідок ерозії та протиерозійну меліорацію земель; охорону грунтів від забруднення 

агрохімікатами, промисловими відходами, органічними відходами, зрошувальними водами 

та шляхи знешкодження цих забруднень; наукові основи моніторингу грунтів, його зміст та 

організацію виконання робіт. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Геоекологічний моніторинг 

Статус. Нормативна, магістр. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація. Курс "Геоекологічний моніторинг" як дисципліна передбачає дослідження 

компонентів природно-територіальних комплексів на різних рівнях. Геоекологічний 

моніторинг вивчається як підсистема єдиної державної системи екологічного моніторингу 

підрозділяється на геоботанічний, кліматичний (мезо- й мікрокліматичний), геохімічний, 

ґрунтовий та ін. Об'єднуючою основою у дослідженні є серія картографічних матеріалів, 

схеми природного районування й ландшафтні карти різного масштабу. Антропогенно-

перетворені території, селітебні зони. Природоохоронні території та об’єкти  в структурі 

ландшафтів регіонів.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Політична географія  

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Предметом вивчення навчальної дисципліни є геопросторова організація 

політичної сфери суспільства на глобальному та національному рівнях. Курс зв’язаний із 

суспільно-географічними дисциплінами, історичною географією, політологією. Метою 

викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із суттю політичної географії, 

формуванням політичної карти світу, політико-територіальною організацією держави, 

проблемами її трансформації, орієнтація студентів на розмаїття джерел інформації з питань 

дисципліни, озброєння їх методичним апаратом політико-географічних країнознавчих та 

регіонознавчих досліджень і характеристик. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Географія мінеральних ресурсів України 

Статус: нормативна 

Рік семестр: 1 рік, 2 семестр 



Анотація. Курс ”Географія мінеральних ресурсів України” передбачає ознайомлення 

студентів з теоретико-методологічними засадами конструктивно-географічних досліджень 

мінеральних ресурсів, закономірностями формування та розташування основних мінерально-

сировинних баз України, особливостями їх ефективного використання, екологічними 

проблемами гірничо-видобувних регіонів України та шляхами їх вирішення. Формування у 

студентів стійких знань про методологічні та методичні засади вивчення мінерально-

ресурсного потенціалу України, закономірності територіальної організації мінерально-

сировинного комплексу країни та особливостями його функціонування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати класифікації 

мінерально-сировинних ресурсів (МСР) та гірничопромислових відходів; основні підходи до 

вивчення мінерально-сировинних ресурсів; характеристику основних груп мінеральної 

сировини України (паливно-енергетичної та хімічної, сировини чорної і кольорової 

металургії, гірничо-хімічної, технологічної будівельної і гідромінеральної сировини); 

економіко-географічну типізацію мінерально-сировинних ресурсів України; районування 

території України за МСР; проблеми раціонального використання МСР та охорони довкілля 

в гірничопромислових регіонах. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Сучасні проблеми фізичної географії і ландшафтознавства 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація. Курс «Сучасні проблеми фізичної географії і ландшафтознавства» сприяє 

формуванню у студентів знань про найважливіші методологічні, науково-теоретичні, 

методичні, прикладні проблеми фізичної географії і ландшафтознавства.  

Унаслідок засвоєння змісту курсу студент повинен: знати: підходи до визначення 

об’єкту і предмету фізичної географії; основні географічні закономірності географічної 

оболонки; проблеми просторової диференціації географічної оболонки і класифікації 

ландшафтів; систему географічних наук; методологічні основи фізико-географічного 

районування; методи фізико-географічних досліджень та їх класифікацію; теоретико-

методологічні проблеми ландшафтознавства та обґрунтування цих проблем різними 

науковими напрямками і школами 

У результаті вивчення курсу студент повинен вміти: аналізувати наукову літературу, і 

з’ясовувати найважливіші проблеми фізичної географії і ландшафтознавства; виявляти нові 

методи і напрямки розвитку фізичної географії і ландшафтознавства; давати характеристику 

основних методів фізико-географічних досліджень; визначати особливості та закономірності 

просторової диференціації географічної оболонки. 

Форма контролю: залік. 

 

Назва дисципліни: Сучасні проблеми соціальної географії 

Статус: за вибором 

Рік, семестр: 1-й, 2-й  

Анотація. Курс покликаний ознайомити студентів з теоретичною, методичною та 

історичною проблемами розвитку одного з базових підрозділів географічної науки − 

суспільної географії її структурних підрозділів та вивчення сучасних проблем територіальної 

організації суспільства і регіональних соціальних структур. Це передовсім: з суттю об’єкта і 

предмета цієї науки та її змісту (поняттєво-категоріальним апаратом, системою законів і 

закономірностей та сутністю теорій і концепцій економіко-географічного та соціально-

географічного змісту).  

Сприяє формуванню у студентів нового типу соціально-географічних знань, які 

відповідають рівню світової соціальної географії. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основні проблеми демогеографії України 

Статус: за вибором 



Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Курс «Сучасні проблеми демогеографії України»  спрямований на вивчення 

особливостей природного і механічного руху населення на території України та її регіонів, 

особливостей формування етнічного складу населення нашої країни в різні історичні 

періоди. 

Завданнями навчального курсу є: формування у студентів чіткого розуміння об'єкту, 

предмету та завдань курсу як наукового напрямку в сучасних умовах та основних наукових 

положень географії населення; визначити головні геопросторові особливості динаміки 

чисельності населення нашої країни в різні історичні періоди і особливо в ХХ – на поч. ХХІ 

ст.; висвітлити основні тенденції сучасної демографічної ситуації в Україні та шляхи її 

покращення; проаналізувати сучасну демографічну політику в Україні та її ефективність в 

покращенні демографічних показників населення; ознайомити студентів з рівнем зайнятості 

населення та особливостями формування трудових ресурсів, видами міграцій, основними 

міграційними потоками, розселенням населення в межах нашої країни. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Конструктивна географія 

Статус : Вибіркова: 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація. Завдання навчальної дисципліни: полягає у висвітленні теоретико-

методологічних основ, які ґрунтуються на базових концепціях конструктивної географії, 

прикладних еколого-географічних досліджень . 

У результаті вивчення дисципліни студенти отримують знання: основних категорій і 

понять: конструктивна географія, конструктивний метод, раціональне природокористування, 

екологічна географія, екостан природного компоненту, екоситуація, оптимізація геосистем, 

екомоніторинг, вклад наукових шкіл, вчених у розвиток теоретичних і прикладних 

конструктивно-географічних досліджень; основні положення теорій, концепцій, принципів 

конструктивно-географічних досліджень, методик оцінювання, моделювання і 

прогнозування, оптимальні режими охорони природи і використання природних ресурсів, 

моніторингу стану навколишнього природного середовища. 

Формування вмінь: пояснювати предметну сферу дослідження конструктивної 

географії, з’ясовувати основні критерії стійкого функціонування геосистем, самостійно 

аналізувати і моделювати екологічні аспекти природокористування, аналізувати просторову і 

функціональні структури геосистем, оцінювати еколого-соціально-економічну роль і 

значимість оптимізації природокористування та управління ним, оцінювати, створювати 

елементарні просторово-часові моделі геосистем на локальному і регіональному рівнях, 

розробляти мультимедійні проекти висвітлення основних проблем природокористування і 

охорони природи. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Педагогічна практика  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація. Курс «Педагогічна практика». Педагогічна практика є обов’язковою 

складовою навчального процесу підготовки магістрів географії, зокрема практичного її 

компоненту. Завдання магістерської практики полягає у поглибленні, систематизації та 

узагальненні теоретичних знань із фундаментальних географічних, психолого-педагогічних 

дисциплін та методики навчання географії у вищій школі, формуванні системи умінь і 

навичок педагогічної діяльності в умовах, оптимально наближених до реальної роботи у  

вищих навчальних закладах І-ІІ (ІІІ-ІV) рівня акредитації, науково-навчально-виробничих 

комплексах та коледжах, розвитку творчого, дослідницького підходу до організації процесу 

вивчення географічних дисциплін студентами вищих та професійно-технічних закладів 

освіти, встановленні та розвитку педагогічних компетенцій, формуванні професійних вмінь і 

навичок під час використання сучасних педагогічних технологій та новітніх інформаційних 



засобів навчання;  виховання у магістрів морально-етичних якостей викладача вищої школи, 

індивідуального професійного стилю, потреби в самоосвіті та саморозвитку. 

Форма контролю: екзамен.  

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Галузь знань 04.01 Природничі науки, напрям підготовки: 8.040104 «Географія» 

Магістр географії –  це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу географічну освіту, 

спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків 

інноваційного характеру, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 

діяльності. 

Спеціаліст за спеціальністю 8.040104 «Географія» може виконувати наступні види 

професійної діяльності: 
- освітня «педагогічна» діяльність реалізується в якості викладача географії у 

загальних закладах освіти (загальноосвітні школи, гімназії та ліцеї з поглибленим вивченням 

географічних дисциплін), у навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, в наукових та 

науково-дослідницьких установах навчатися в аспірантурі або самостійно займатися 

науковою діяльністю;  

- науково – дослідна діяльність: ведення наукової та дослідницької роботи в наукових 

та науково-дослідницьких установах на основі сучасних досягнень науки та педагогічної 

теорії і практики; 

- проектна та організаційно-технологічна  діяльність: виконання загальних і 

спеціалізованих розробок щодо удосконалення навчально-виховного процесу з географії  у  

закладах вищої школи різних рівнів акредитації, з метою застосування інноваційних підходів 

до вивчення цілісної картини світу, регіонів і окремих країн, раціонального 

природокористування, моніторингу й охорони навколишнього природного середовища тощо; 

- виробничо-управлінська діяльність в державних структурах різного рівня: магістр 

підготовлений для викладацької, наукової, навчально-виховної, науково-методичної й 

організаційно-управлінської діяльності в системі освіти і науки України відповідно до 

отриманої спеціальності (навчально-методичні відділи освіти, заклади підвищення 

кваліфікації, методичні центри системи професійної освіти, науково-дослідні інститути, 

система закладів професійного навчання та вищої освіти);  

Магістр географії повинен знати: 

- історію розвитку географічної науки в Україні;  

- фізичні процеси, що відбуваються в ландшафтних комплексах та методики їх 

вивчення; 

- методологію дослідження рівня 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 потенціалу. 

Основні регіональні проблеми, ймовірні шляхи їх ефективного вирішення та перспективи 

регіонального розвитку. 

- просторову організація політики певного суспільства. Основні класифікації 

державних кордонів. Сучасну політичну карту світу. Основи електоральної географії. Місце 

України в сучасному геополітичному просторі тощо. Історію розвитку і проблеми 

найбільших міст світу та України тощо. 

Магістр географії повинен вміти: 

- 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; 

- виявляти закономірності просторової диференціації натуральних і антропогенних 

ландшафтних комплексів, фонові геохімічні функції природних компонентів; виконувати 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0


оцінку геохімічних і геофізичних властивостей ландшафтних комплексів різних 

таксономічних рівнів. 

- застосовувати навички аналізу економічного розвитку регіонів за сукупністю 

показників та порівняльного аналізу господарських функцій регіонів за їх основними 

економічними показниками; 

- здійснювати оцінку стану навколишнього середовища міст; складати плани 

відповідних заходів відновлення та поліпшення природних і антропогенних систем у містах 

світу та України; 

- планувати навчально-пізнавальну діяльність студентів на заняттях з географічних 

дисциплін; формувати мету та завдання занять, визначати їх зміст та методичний апарат; 

складати плани лекцій, проектувати заняття різних типів та гурткову роботу; ефективно 

застосовувати у навчально-виховному процесі вищої школи проблемні методи, методичні 

прийоми, інноваційні засоби та інтерактивні  форми організації навчання географії; 

проводити аналіз та самоаналіз занять; здійснювати виховну функцію в навчальному та поза 

навчальному процесах. 

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

ГЕОГРАФІЇ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ 

 

Абісальна зона – найглибша (понад 3000 м) частина океану, відповідає ложу океану. 

Абразія — руйнування хвилями або течіями берегів морів, озер, водосховищ. У 

результаті абразії утворюються кліфи — надводні вертикальні берегові уступи, а також бенчі 

— виположені підводні схили. Швидкість абразії берегів, складених глинистими породами, 

становить 6—7 м за рік. Абразійні форми рельєфу поширені на північно-західному 

узбережжі Чорного моря, південно-західних берегах Кримського півострова, Південному 

березі Криму, узбережжях Азовського моря та водосховищ Дніпровського каскаду. 

Агломерація – компактна територіальна група міських і сільських поселень, що 

об'єднана у складну локальну систему багатогранними інтенсивними зв'язками (трудовими, 

виробничими, комунально-господарськими, культурно-побутовими, рекреаційними), а 

також спільним використанням території та її ресурсів. 

Адміністративний центр – населений пункт, у якому розташовані місцеві органи 

державного управління і самоврядування окремих адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Аерація – природне або штучне надходження повітря в будь-яке середовище (воду, 

грунт тощо). 

Актуальність  (від лат. actualis – дійовий, справжній, нинішній) – відповідність твору 

чи дослідження сучасним практичним потребам. 

Акумуляція — загальна назва всіх процесів накопичення пухких мінеральних і 

органічних осадів на земній поверхні. Розрізняють водну, вітрову і льодовикову акумуляцію. 

Алювій (від лат. alluvio – намив) — відклади річок, що складаються з уламкового 

матеріалу (галька, пісок, ґравій, щебінь, суглинок, глина) різного ступеня обкатаності й 

відсортованості. Розрізняють алювій гірських і рівнинних річок, а за умовами відкладення – 

русловий, заплавний, старичний та ін. 

Ангарида – гіпотетичний материк, який існував у палеозої в північній Азії. 

Антропогенний ландшафт — географічний ландшафт, який значною мірою 

змінений господарською діяльністю людини і тривалий час формується під її впливом у 

процесі виконання ним соціально-економічних функцій з відповідною кожній з них 

технологією. 

Антропогеографія – напрям у суспільній географії, головним об’єктом вивчення 

якого є зв'язок людини з навколишнім природним середовищем. 

Апвелінг - підйом глибинних (холодних) вод до поверхні. 

Артезіанські води – напірні підземні води, що приурочені до западин, синкліналей, 

кристалічних масивів, де розвинуті поруваті або тріщинуваті гірські породи. Найчастіше це 

зручні джерела водопостачання. 



Асиміляція – вид етнічних процесів, який полягає у поглинанні одного народу 

іншим з втратою  одним з них своєї мови, культури, самосвідомості. 

Асоціація (лат. assосіo — приєдную, з'єдную) — об'єднання підприємств з метою 

постійної координації господарської діяльності; асоціація не має права втручатись у 

виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників; 

Атлас географічний – систематизоване зібрання географічних карт, зміст і 

оформлення яких підпорядковані єдиній програмі. 

Атмосфера – газова оболонка Землі, яка складається із суміші газів в якій завислі пил, 

краплі вологи, кристалики льоду. 

Атмосферний тиск – тиск повітря на земну поверхню і предмети на ній. 

Базис ерозії – поверхня, на рівні якої водний потік втрачає швидкість і нижче якого 

він не може поглиблювати своє русло. 

Батіальна зона – область океанічного дна, яка відповідає континентальному схилу з 

орієнтовними глибинами від 200-500 до 3000 м. 

Біогеографія - наука про закономірності географічного поширення і розподіл на 

земній кулі біологічних організмів та їх угруповань, а також характер та історію формування 

флори і фауни. 

Біогеоценоз – сукупність на певній ділянці земної поверхні однорідних 

взаємодіючих, зв’язаних між собою обміном речовин і енергії, природних компонентів: 

гірської породи, грунту, гідрологічних умов, рослин, тварин і мікроорганізмів. 

Біомаса — маса живої речовини (рослин, тварин, мікроорганізмів), виражена 

найчастіше в одиницях маси на одиницю площі (г/м
2
, г/м

3
, кг/га і т. д.). 

Біотичні фактори – це форми впливу живих істот одна на одну. 

Біофаціальний аналіз – визначення фацій на основі вивчення органічних решток і 

слідів життєдіяльності організмів. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку 

економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних 

одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва. Вимірюється 

вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого використання. 

Вивітрювання гірських порід — руйнування гірських порід під впливом 

коливань температури, хімічного впливу води, кисню, вуглекислоти, а також різних 

органічних речовин, що утворюються в процесі життєдіяльності рослин і тварин  

або при їхньому відмиранні й розкладанні. 

Вимірювання – це процес, суть якого полягає у визначенні кількісних значень тих чи 

інших властивостей, сторін досліджуваного об'єкта або явища за допомогою спеціальних 

технічних пристроїв. 

Вільна вода — вода ґрунту, яка не піддається дії сорбційних сил. Ця форма не має 

молекул, які орієнтовані до колоїдних часток ґрунту. В ґрунтах вона міститься у двох 

формах: капілярній і гравітаційній. 

Вітер – горизонтальне переміщення повітряних мас з області високого тиску в 

область низького атмосферного тиску. 

Водний баланс – кількісна характеристика всіх форм надходження і витрат води в 

межах країни чи окремих її ділянок. Елементи водного балансу – атмосферні опади, 

поверхневий та підземний притоки і стоки, конденсація вологи, випаровування тощо. 

Водні маси – великі, сумірні з розмірами океану (моря) об'єми води, що тривалий час 

зберігають відносну однорідність основних фізичних, хімічних і біологічних характеристик, 

сформованих в певних географічних районах океану. 

Вологість повітря — вміст водяної пари в повітрі, що залежить від кількості 

атмосферних опадів, температури повітря, випаровування, особливостей земної поверхні. 

Галактика (дав.-гр. Γαλαξίας — молочний) — гігантська, гравітаційно-зв'язана 

система із зірок і зоряних скупчень, міжзоряного газу і пилу, і темної матерії. 

Галузь промисловості – це сукупність підприємств, яка характеризується: єдністю 

економічного призначення вироблюваної продукції, однорідністю перероблюваної сировини 
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й основних матеріалів, спільністю технологічного процесу й виробничо-технічної бази, 

професійним складом кадрів і специфічними умовами праці. 

Гейзер – джерело гарячої води з температурою 80-100°С в областях з вулканічною 

діяльністю. Періодично викидає пару і воду. 

Географічна довгота — двогранний кут між площиною початкового меридіана та 

площиною меридіана, який проходить через прямовисну лінію в даній точці. 

Географічна оболонка — матеріальна система, що складається з функціонально 

взаємопов’язаних між собою окремих оболонок: літосфери,гідросфери, атмосфери і 

біосфери. 

Географічна широта – це кут між площиною екватора і вертикальною лінією, що 

проходить через дану точку. 

Географічне положення - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього 

середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив. 

Географія — це система природничих (фізико-географічних) і соціальних 

(економіко-географічних наук), що вивчають географічну оболонку Землі, природні і 

виробничі територіальні комплекси, їх компоненти і взаємозв’язки між ними. 

Геоїд (від грец. ge – Земля і eidos – вид) — фігура, якою характеризують форму Землі. 

Поверхня геоїда збігається з вільною, незбудженою поверхнею води в Світовому океані; 

уявно продовжена під материками так, що вона скрізь перпендикулярна до напряму сили 

тяжіння. 

Геологія (від грец. ge – Земля і logos – слово, вчення)  – комплекс  наук про будову й 

розвиток Землі. Вивчає склад, будову, рухи та історію розвитку земної кори і закономірності 

утворення й поширення корисних копалин. Поділяється на ряд дисциплін: мінералогію, 

петрографію, тектоніку, історичну геологію, регіональну геологію, літологію, стратиграфію. 

Геоморфологія (від грец. ge – Земля, morphe – форма і logos – слово, вчення) — наука 

про рельєф Землі, його походження, історію розвитку та географічне поширення його форм. 

Вивчає також рельєф поверхні Місяця і ряду планет Сонячної системи. Геоморфологія 

поділяється на загальну (розглядає найбільш широкі питання будови та розвитку рельєфу), 

галузеву (вивчає рельєф за деякими показниками) та регіональну (досліджує рельєф окремих 

ділянок земної поверхні). Належить до системи геолого-географічних наук.  

Геотектоніка – розділ геології, який вивчає будову й історію розвитку земної кори та 

Землі в цілому. 

Геотектури (від грец. ge – Земля та лат. tectura – покриття), морфотектури — 

найбільші форми рельєфу земної поверхні (материки, океанічні западини, найбільші гірські 

країни, рівнини), які виникли головним чином у результаті планетарних геофізичних 

процесів і відображають найважливіші просторові відмінності в будові земної кори. 

Підрозділяються на форми менших розмірів – морфоскульптури і морфоструктури. 

Геохронологічна шкала – шкала, яка відображає послідовність і тривалість 

геологічних процесів, явищ, етапів розвитку Землі та її органічного світу. 

Гідроліз – процес обмінного розкладу мінералів за рахунок дії води з розчиненими в 

ній газами. 

Гідрологія – наука, яка вивчає властивості гідросфери та її складових (океанів, морів, 

рік, льодовиків, озер, боліт), процеси та явища, що відбуваються в ній при взаємодії з 

атмосферою, літосферою, біосферою. 

Гідросфера – перервна водна оболонка Землі між атмосферою і земною корою. 

Представлена океанами, морями та поверхневими водами суші. До Г. відносять також 

підземні води, лід і сніг Антарктики та Антарктиди,, атмосферну воду, тощо. Г. вкриває 

70,8% земної поверхні. Об’єм Г. – 13703 млн. км³. 

Гіпотеза  (від грец. hypothesis – основа, припущення) – наукове припущення щодо 

пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обґрунтувати теоретично. 

Гіпсометричні карти – карти, які оказують детальне і геометрично точне зображення 

рельєфу суші та морського дна. 



Гірські породи – природні аґреґати однорідних або різних мінералів, що утворилися 

за певних геологічних умов у земній корі чи на земній поверхні. За походженням 

розрізняють магматичні, метаморфічні та осадові гірські породи. 

Глобус — макет Землі, зменшений і генералізований. 

Гондвана – гіпотетичний материк, який об’єднував у палеозої Південно-

Американську, Африканську, Індійську, Австралійську та Антарктичну древні платформи. 

Горизонт — частина земної поверхні, яку бачить довкола себе спостерігач. 

Господарство (господарський комплекс) – охоплює всі ланки, що пов’язані із 

суспільним виробництвом, розподілом, обліком та споживанням благ на території певної 

держави чи регіону. 

Ґрунт — це складна біомінеральна (біокосна) динамічна система, яка є комплексною 

функцією гірської породи, організмів, клімату, рельєфу, часу і якій властива родючість. 

Ґрунтові води - це води першого від поверхні постійного водоносного горизонту, 

який залягає на суцільному водотривкому шарі. 

Гумус — це гетерогенна полідисперсна система високомолекулярних азотистих 

ароматичних сполук кислотної природи. 

Дельта — низовинна ділянка в гирлі річки, з розгалуженими протоками і рукавами, 

складена алювіальними відкладами. Утворюється в процесі накопичення річкових наносів. 

Дельти бувають різних розмірів. Найбільшими річковими дельтами в Україні є дельти Дунаю 

з Килійським гирлом, Дніпра з багатьма рукавами. 

 Демогеографія – галузь суспільної географії, яка досліджує гео-просторову 

організацію населення, зокрема вивчає демографічну ситуацію певних територій.  

Демографія - наука, що вивчає населення, його чисельність, склад і соціологічні 

показники. 

Денудація (від лат. denudatio – оголення) — сукупність процесів зносу і перенесення 

(водою, вітром, льодом, безпосередньою дією сили тяжіння) продуктів руйнування гірських 

порід у понижені ділянки земної поверхні, де відбувається їх накопичення — акумуляція. 

Держава – це країна, яка має свої міжнародно визнані межі (державні кордони), 

територію (державна територія), державоформуючий народ (націю) і господарський 

(національний) комплекс. 

Дефляція — руйнування верхнього шару ґрунтів і порід у процесі видування їх 

дрібних часток. Інтенсивно проявляється в степовій зоні України на чорноземах, каштанових 

ґрунтах, пісках при швидкостях вітру від 6,5 до 15 м/с. 

Екзогенні процеси, зовнішні процеси — процеси, що відбуваються на поверхні 

Землі або на невеликій глибині в земній корі, обумовлені енергією сонячного 

випромінювання, гравітаційною силою і життєдіяльністю організмів. До екзогенних процесів 

належать: вивітрювання, ерозія, денудація, абразія, екзарація та ін. 

Екскурсія – це процес наочного сприйняття довкілля, особливостей природи, 

сучасних та історичних об'єктів, елементів побуту, визначних місць певного регіону, міста чи 

його частини, природної території, музейної установи, що триває до 24 год. 

Експедиція - одна з організаційних форм наукових досліджень, як правило пов'язана 

з переміщенням досдідників по території чи акваторії, що вивчається. 

Елювій – продукти вивітрювання гірських порід, які залишилися на місці свого 

утворення. 

Еміграція – переселення (добровільне чи примусове) в іншу країну на постійне чи 

тимчасове проживання. 

Ендогенні процеси — геологічні процеси, що відбуваються головним чином у 

надрах Землі, обумовлені її внутрішньою енергією, силою тяжіння і силами, що 

виникають при обертанні Землі. До ендогенних процесів належать: розпад 

радіоактивних речовин, різні хімічні реакції і перетворення підкорових  мас, раптові 

розрядки виникаючої при цьому напруги та ін. 

Етнічна група – частина народу, яка проживає поза  свої національним ядром, 

найчастіше – поза своєю етнічною територією; національна (етнічна) меншина. 

Ефективність уроку географії - це його корисність для інтелектуального розвитку 



кожного учня, яка встановлюється за критеріями ефективності – нормами, наближення до 

яких забезпечує реалізацію навчальної, розвивальної та виховної мети уроку й розвитку 

особистості дитини в цілому. 

Ефемери — однолітні трав’яні рослини з коротким періодом вегетації (5—7 тижнів). 

Ефемероїди — багаторічні трав’яні рослини з коротким періодом вегетації. Значну 

частину року вони перебувають у стані спокою у вигляді бульб, цибулинок, кореневищ 

(тюльпани, крокуси). 

Жеода – пустота в гірських породах, стінки якої покриті друзами кристалів. 

Забруднення антропогенне – забруднення середовища, що виникає в результаті 

господарської діяльності людини. 

Завод – промислове виробниче підприємство, яке спеціалізується в основному на 

виготовлені засобів виробництва. 

Запаси корисних копалин і компонентів – обсяги корисних копалин і компонентів, 

виявлені та підраховані на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих 

родовищ корисних копалин. 

Захист даних - комплекс заходів, спрямованих на запобігання втрати, відтворення та 

модифікації даних. 

Земна кора – верхня частина літосфери, від поверхні Мохоровичича до поверхні 

планети. 

Знімання місцевості – польові та камеральні роботи, які виконують для складання 

карт земної поверхні.  

Ізобари – лінії на географічній карті, що сполучають точки з однаковим атмосферним 

тиском. 

Ізогієти – лінії на географічній карті, що сполучають точки з однаковою кількістю 

атмосферних опадів за добу, місяць, рік і т.д. 

Ізотерми – лінії на географічній карті, які сполучають точки з однаковою 

температурою повітря, води або ґрунту. 

Індукція – метод, при якому за конкретними фактами і явищами встановлюються 

загальні принципи і закони. 

Кари — поверхневі карстові форми рельєфу, які утворюються під впливом 

атмосферних опадів у розчинних гірських породах. Це тріщини, рівчаки, канали, лунки, 

улоговини, які розділені гребенями. Великі за площею ділянки з карами називають каровими 

полями. Поширені в Кримських горах. 

Карст – сукупність явищ, пов’язана з дією води на розчинні породи, яка призводить 

до утворення пустот різної форми та розмірів. 

Карта – математично визначене, зменшене, генералізоване зображення поверхні 

Землі, іншого небесного тіла чи космічного простору, яке показує розташовані чи 

спроектовані на нього об'єкти в прийнятій системі координат.  

Картограма – спосіб зображення середньої інтенсивності картографова-ного явища 

чи її динаміки в межах кожної одиниці територіального поділу, найчастіше 

адміністративного. 

Картографічна сітка – графічне зображення сітки меридіанів і паралелей на карті, за 

допомогою яких передають зображення сферичної поверхні еліпсоїда або кулі на площині. 

Картографічні проекції - математично визначені способи зображення поверхні 

земної кулі або еліпсоїда на плоскій основі. 

Картографія – галузь науки, техніки і виробництва, що охоплює вивчення, створення 

і використання картографічних творів. У більш широкому розумінні - наука про 

відображення і дослідження природних і суспільних явищ, об’єктів і процесів (розміщення 

їх, структуру, властивості, взаємозв’язки, розвиток у часі) за допомогою картографічних 

зображень – просторових образно-знакових моделей. 

Клімат – багаторічний режим погоди певної місцевості Землі. 

Кліматологія – географічна наука про клімат, його типи, розподіл по земній поверхні 

та зміни в часі. 



Коефіцієнт стоку — відношення величини об’єму стоку (або шару стоку) до суми 

опадів, які припали на площу водозбору, де відбувався стік. Це відношення менше 1 і в 

межах України змінюється від 0,60 до 0,05. 

Кольорова насиченість – зображуючий засіб для передачі кількісних характеристик 

явищ шляхом зміни інтенсивності кольору. 

Конвекція — вертикальне переміщення теплих повітряних мас від земної поверхні 

одночасно з опусканням холодних мас, в океані — вертикальне переміщення вод у зв’язку зі 

змінами їх густини і солоності. 

Конденсація водяної пари — перехід водяної пари з атмосфери у рідинний або 

твердий стан при охолодженні повітря до температури точки роси. 

Концентрація -  зростання числа крупних підприємств і зосередження на них всіх 

більшої частини наявних в суспільстві коштів виробництва, робочої сили і продукції. 

Кооперування - виробничі зв'язки між підприємствами, які спільно виготовляють 

кінцеву продукцію. 

Координати – величини, які визначають положення певної точки у прийнятій системі 

координат. 

Корисні копалини – природні мінеральні утворення, які за сучасного рівня розвитку 

техніки можуть використовуватись у народному господарстві безпосередньо або після 

попередньої обробки. 

Краєзна вство — збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з 

різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, 

населення, господарства, історії, культури тощо. Є також суспільним рухом. 

Кристалічний фундамент — нижній поверх давньої платформи, який збудований 

найдавнішими метаморфізованими і дислокованими породами. 

Кряж — продовгувата витягнута височина з характерними для неї округлими 

вершинами. 

Ксерофіти — рослини, здатні витримувати тривалу атмосферну і ґрунтову посуху в 

степах, напівпустелях і пустелях. 

Лава – магма, яка витікає чи витискається на поверхню Землі під час виверження 

вулканів. 

Ландшафт – основна одиниця і основний об'єкт ландшафтного дослідження. Це досить 

великий і складний природний територіальний комплекс із такими основними ознаками: 

однорідність походженням та історія розвитку, єдність геологічного фундаменту, однотиповість 

рельєфу, однаковий клімат, однакове поєднання гідротермальних умов, ґрунтів, біоценозів і, 

звичайно, однохарактерний набір простих геокомплексів (фацій, урочищ, місцевостей), тобто 

однакова морфологічна структура (М.А. Солнцев 1949). 

Легенда карти – зведення використаних на карті умовних позначень із необхідними 

до них поясненнями.  

Лес – алевритова порода світло-жовтого (пальового) забарвлення, неверствувата, 

вапниста, однорідна, часто з прошарками викопних грунтів. 

Лісистість — відношення вкритої лісом площ до загальної площі країни, області, 

річкового басейну. Є показником залісеності території. 

Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає земну кору й верхню 

мантію до астеносфери. 

Літосферні плити – великі (дек. тис. км у поперечнику) жорсткі блоки літосфери 

Землі, відмежовані сейсмічно і тектонічно активними зонами розломів. 

Магма – розплавлена вогняно-рідка маса частіше силікатного складу, яка виникає у 

верхній мантії і утворює при застиганні гірські породи. 

Магматизм – складні  процеси виникнення магми в глибині земної кори або в 

підкоровій області й переміщення її у верхні горизонти кори до поверхні Землі. 

Магматичні гірські породи – вивержені гірські породи, що утворилися з 

розплавленої магми при її застиганні і кристалізації. 



Магнітна буря – короткочасні зміни магнітного поля Землі під впливом 

корпускулярних потоків Сонця, які різко порушують повільний добовий хід елементів 

земного магнетизму. 

Магнітне поле — це простір, де діють магнітні силові лінії. 

Макрорельєф (від грец. makros – великий і рельєф) — великі форми рельєфу ( гірські 

хребти, плоскогір'я, рівнини, низовини), що утворені головним чином ендогенними процесами 

і визначають загальний вигляд великої ділянки земної поверхні. 

Макроструктура уроку географії – це  зовнішні постійні елементи (етапи) уроку.  

Масштаб – відношення лінійних розмірів об’єкта, зображеного на кресленику, плані, 

аерофотознімкові чи карті, до його розмірів у натурі. Виражається числом або графічним 

способом. 

Материк - великий масив суходолу із  земною корою континентального типу, більша 

частина якого виступає над рівнем Світового океану, а підводна окраїна опускається нижче 

його рівня. 

Метаморфічні гірські породи – гірські  породи, раніше утворені як осадові гірські 

породи або як магматичні гірські породи, але зазнали зміни (метаморфізму) в надрах Землі 

під дією глибинних флюїдів, температури і тиску. 

Метеорологія – наука про атмосферу Землі, її будову, властивості та процеси, що 

відбуваються в ній. 

Метод навчання - це  спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, 

спрямованої на досягнення триєдиної мети: навчальної, розвивальної і виховної.  

Методика навчання географії - це наука, яка розглядає зміст і структуру шкільної 

географічної освіти, а також закономірності й особливості процесу навчання географії в 

школі. Вона розробляє і встановлює раціональні методи, прийоми, способи і форми 

навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань 

із шкільного курсу географії та формуються відповідні вміння і навички, щодо їх 

застосування. 

Міграція населення – переміщення (переселення) людей з одного місця в інше, як 

правило, з перетином статистично враховуваної межі – кордонів території(держави, 

області, населеного пункту) зі зміною місця проживання на більш чи менш тривалий час 

або назавжди. 

Мікроклімат — кліматичні умови невеликих ділянок: лісу, водойми, 

сільськогосподарських угідь, населених пунктів, річкових долин та ін. 

Мікрорельєф — форми рельєфу, що є деталями крупніших форм поверхні тієї або 

іншої ділянки Землі (напр., горби, прируслові вали і коси, невеликі воронки, полігональні 

ґрунти, степові блюдця та ін.). Мікрорельєф зобов'язаний своїм походженням перш за все 

екзогенним рельєфоутворювальним чинникам. 

Мікроструктура уроку географії – це сукупність методів, прийомів, засобів 

навчання і способів діяльності на кожному етапі уроку. 

Мінерал (від лат. minera – руда) – природне тіло, відносно однорідне за хімічним 

складом і фізичними особливостями, яке утворюється у результаті фізико-хімічних 

процесів на поверхні або в глибинах Землі (та ін. космічних тіл), головним чином як 

складова частина гірських порід, руд, метеоритів. 

Мінерально-сировинні ресурси (МСР) – сукупність специфічних форм мінеральної 

речовини, нагромадженої в надрах чи на поверхні Землі, яка слугує вихідною сировиною для 

промислового виробництва, джерелом енергії чи для безпосереднього споживання і може 

бути рентабельно видобута та використана зараз чи в майбутньому без нанесення шкоди 

іншим природним ресурсам і недопущення виникнення кризових екологічних ситуацій у 

довкіллі. 

Мінімальна температура повітря — найменші значення температури повітря, 

зафіксовані в даному пункті протягом певного часу (доби, місяця, року, століття). 

Місцевість – найбільша морфологічна одиниця ландшафту, яка складається з групи 

взаємопов'язаних урочищ. 



Моніторинг — система спостереження і контролю за станом природного середовища 

та його компонентів, що здійснюються в різних масштабах з метою отримання даних. 

Морена – уламковий матеріал, який переміщається й відкладається льодовиком. 

Морські течії – поступальний рух водних мас в океанах і морях. М. т. виникають під 

дією вітру (дрейфові або вітрові), нерівномірного розподілу температури і солоності води, 

атмосферного тиску (градієнтні), за рахунок припливу або відпливу морських вод (стічні і 

компенсаційні), припливотворчих сил Місяця і Сонця (припливно-відпливні).  

Морфоскульптура (від грец. morphe - форма і лат. sculptura – різьблення) — форми 

рельєфу (річкові долини, балки, яри, карстові форми та ін.), в утворенні яких основну роль 

відіграють екзогенні процеси. 

Морфоструктура (від грец. morphe - форма і лат. structura - будова) — форми 

рельєфу, що утворилися під час тривалої взаємодії ендогенних і екзогенних процесів з 

переважанням ендогенних. 

Музеї – це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, 

збереження і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення 

громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. 

Надра – верхня  частина земної кори (в тому числі й під поверхнею Світового 

океану), в межах якої при сучасному рівні науки і техніки можливий видобуток корисних 

копалин. 

Народ – велика група людей, які пов’язані між собою передусім походженням та 

місцем проживання; все населення певної країни. 

Населений пункт – поселення, яке має кількість населення не менше 15 осіб, 

віддаль між забудовами в якому не більше, ніж 2 км. 

Неотектонічні рухи — рухи земної кори, які проявилися протягом неогену-

антропогену. Розрізняють антропогенові, молоді (голоценові), історичні та сучасні рухи 

(підняття, опускання). Амплітуда піднять в Українських Карпатах становила 600—1200 м, у 

Кримських горах — 400—1200 м. 

Неритова зона – прибережна частина морів та океанів, приблизно відповідає шельфу. 

Нівелір – геодезичний прилад для визначення перевищення між двома точками за 

допомогою горизонтального візирного променя і вертикально встановлених в цих точках 

нівелірних рейок. 

Нівелювання – визначення висот різних точок, ліній та площин відносно деяких 

вихідних точок, ліній і поверхонь чи над рівнем моря. 

НТР (Науково-технічна революція) – корінний переворот у продуктивних силах 

людства, що полягає у різкому зростанні ролі науки та її перетворенні у безпосередню 

виробничу силу людства. 

Океанічна плита – область дна океанів між підводними окраїнами континентів та 

серединно-океанічними хребтами. 

Океанологія - сукупність наукових дисциплін, які вивчають різні аспекти природи 

Світового океану: фізичні, хімічні, біологічні, геологічні. 

Орбіта — шлях небесного тіла у космічному просторі.  

Осадові гірські породи – гірські  породи, що утворилися на поверхні літосфери 

внаслідок вивітрювання та перевідкладення більш давніх порід різного походження, 

випадіння речовин із розчинів, нагромадження решток рослинних і тваринних організмів та 

продуктів їх життєдіяльності, вулканічного матеріалу та матеріалу, що надходить із космосу. 

Освоєність території – це ступінь залучення її у суспільне життя, людську 

життєдіяльність, інтенсивність зміни природних властивостей суспільним виробництвом, 

насиченість території видами і об’єктами господарської діяльності. Розрізняють абсолютну і 

відносну освоєність. 

Палеогеографія – наука, що вивчає історію розвитку сучасної природи земної 

поверхні, середовища існування людського суспільства, історію взаємодії природи й 

суспільства. 

Палеонтологія – наука, що вивчає органічний світ минулих геологічних епох. 

Поділяють на палеозоологію та палеоботаніку. 



Паливно-енергетичний комплекс - сукупність галузей промисловості, що 

забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією. 

Пам'ятка – об'єкт природи, матеріальної і духовної культури, що має художнє, 

історичне, етнографічне та наукове значення і підлягає збереженню, відтворенню та охороні 

відповідно до чинного законодавства. 

Підприємство – це первинна виробнича організація, яка характеризується виробничо-

технологічною єдністю, господарською і адміністративною самостійністю і виробляє 

продукцію, або надає послуги з метою отримання прибутку.  

Плейстон - організми, які плавають на поверхні води. 

Плесо – порівняно глибока ділянка русла між двома перекатами. Утворюється там, де 

під час повені швидкість течії велика та інтенсивно розмивається дно. 

Пліоцен – верхній відділ неогенової системи. 

Погода – це певний фізичний ((від грецького фізика – єство, природа) – той, що 

належить до світу природних явищ) стан атмосфери у визначений момент часу 

характеризується відповідними фізичними параметрами, які називають метеорологічними 

величинами, і видимим проявом фізико-хімічних процесів, що відбуваються в атмосфері. 

Поняття – це думка, форма мислення, в якій відображаються загальні суттєві 

властивості чи відношення предметів, явищ і процесів. 

Поселення – постійно чи сезонно заселене місце, що характеризується просторовою 

обмеженістю та територіальною спільністю його структурних елементів – сукупністю 

осель та інших матеріальних форм проживання людей, місць прикладання праці, об’єктів 

виробничої та соціальної інфраструктури, рекреаційних зон тощо. 

Природні ресурси - це однорідні складові природи, що є елементами екосистеми і 

придатні для задоволення певних потреб людини. 

Природні умови – сукупність живих організмів, тіл і явищ природи, які впливають на 

життєдіяльність і господарську роботу суспільства, але не залучені в матеріальне і виробниче 

використання, виробничу і невиробничу діяльність людей (клімат) 

Радіація – потік корпускулярної (альфа-, бета-частинок, гаммапроменів) та 

електромагнітної енергії. 

Раритет – предмет, цінність якого визначається насамперед його рідкістю. У 

сучасному музеєзнавстві термін вживається для позначення предметів, що існують лише в 

декількох екземплярах (наприклад, книги-першодруки). 

Регресія – відступ моря. Відбувається в разі підняття суходолу або зниження рівня 

моря. 

Рекреаційна географія — наука, що досліджує закономірності формування, 

функціонування, динаміки, розміщення територіальних рекреаційних систем. 

Рельєф (франц. relief, від лат. relevo – піднімаю) — сукупність нерівностей поверхні 

суші, дна океанів і морів, різноманітних за контурами, розмірами, походженням, віком та 

історією розвитку. 

Родовище корисної копалини – природне скупчення корисної копалини, яка за 

кількістю, якістю, умовами залягання та майбутньої розробки може бути предметом 

промислового освоєння при цьому стані продуктивних сил суспільства. 

Родючість ґрунту — здатність забезпечувати рослини поживними елементами, 

вологою, повітрям і теплом протягом вегетаційного періоду. 

Рудний пояс – лінійно витягнута область, що приурочена, до певних тектонічних 

структур (глибинні розломи, рифти тощо). 

Рудний район – місцеві скупчення родовищ у межай областей, басейнів та провінцій, 

об’єднані спільною ґенезою. 

Седиментогенез (седиментація) – утворення усіх видів осадків у природних умовах. 

Синтез – дослідження явища в цілому, на основі об'єднання пов'язаних один з одним 

елементів в єдине ціле. Синтез дозволяє узагальнити поняття, закони і теорії. 

Сільське господарство – галузь народного господарства, направлена на забезпечення 

населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. 

Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах. 



Сонячна радіація — сонячне випромінювання, яке поширюється у вигляді 

електромагнітних хвиль. Її інтенсивність (Вт/м
2
) визначається кількістю енергії, яка 

надходить на горизонтальну або перпендикулярну до сонячних променів поверхню за 

одиницю часу, або сумами в МДж
2
 за добу, місяць, 

Структура - це порівняно стійка єдність елементів, їхніх відношень цілісність об'єкта, 

інваріантний аспект системи. 

Сумарна сонячна радіація (інсоляція) — сума показників прямої і розсіяної 

сонячної радіації, що надходить до горизонтальної земної поверхні; характеризується у 

МДж/м
2
 за добу, місяць, рік. 

Суфозія — процес вилуджування розчинних солей і вимивання дрібних часток 

ґрунтів і гірських порід, утворення суфозійних форм рельєфу (пусток, западин, подів, 

блюдець та ін.). 

Термальні води — підземні води з температурою понад +20 °С. В Україні виявлені в 

усіх гідрогеологічних областях. 

Точка Бастера – вміст вільного кисню в атмосфері (1\100 частка від сучасного), коли 

організми замість анаеробного бродіння перейшли до окиснення при диханні. 

Точка Юрі – вміст кисню в атмосфері (1/1000 частка від сучасного), який був 

досягнутий орієнтовно 1,2 млрд. років тому. 

Транзит - перевезення пасажирів (туристів) з однієї країни в іншу через проміжну 

країну. 

Трансгресія – наступ моря на суходіл. Найчастіше спричиняється опусканням 

суходолу. 

Урочище – морфологічна одиниця, яка складається з динамічно і територіально 

пов'язаних фацій, під урочищ, що займають будь-яку мезоформу рельєфу.  

Фа уна (новолат. fauna, від лат. Fauna — богиня лісів і полів, покровителька стад 

тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і 

входять до всіх її біогеоценозів. 

Хостел - різновид готелів з невеликим набором послуг. 

Щит – ділянка давньої платформи, на поверхню якої виступає кристалічний 

фундамент. 
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