
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

підвищення кваліфікації вчителів спеціальності «Географія» 
 

№ 
з/п 

 
Назва і зміст навчальних модулів 

К-сть 
годин 

Із них  
Викладач 

 
Аудит. 

роб. 
Сам. 
роб. 

 
І. Формування материків і океанів у світлі новітніх геотектонічних концепцій. Геоморфологія суходільної поверхні Землі 

1. Формування основних структурних елементів материків та океанів у світлі 
сучасних геотектонічних концепцій (лекція з використанням скрайбінг 
технології). 

6 2 4 Доктор географічних 
наук, професор 

Сивий М. Я. 
2. Особливості формування сучасного рельєфу поверхні Землі (інтерактивна 

лекція). 
6 2 4 Кандидат георгафічних 

наук, доцент  
Дем’янчук П. М. 

3. Побудова сучасної тектонічної схеми Землі на контурних картах (майстер-
клас). 

6 2 4 Доктор географічних 
наук, професор 

Сивий М. Я. 
4. Розуміння та інтерпретації тектонічних структур різного рангу на тектонічній 

карті світу (тренінг). 
6 2 4 Доктор географічних 

наук, професор 
Сивий М. Я. 

5. Сучасні небезпечні геоморфологічні процеси на території України (круглий 
стіл). 

6 2 4 Кандидат георгафічних 
наук, доцент  

Дем’янчук П. М. 
ІІ. Актуальні проблеми фізичної географії України і ландшафтознавства 

1. Сучасні підходи до вивчення структури ландшафтів (інтерактивна лекція). 6 2 4 Кандидат географічних 
наук, доцент 

Питуляк М. Р. 
2. Теоретико-методичні основи класифікації і типології ландшафтів 

(мультимедійна лекція). 
6 2 4 Кандидат географічних 

наук, доцент 
Питуляк М. Р. 

3. Проблеми фізико-географічного районування України (круглий стіл). 6 2 4 Кандидат географічних 
наук, доцент 



Питуляк М. Р. 
4. Аналіз схем фізико-географічного районування України (тренінг). 6 2 4 Кандидат географічних 

наук, доцент 
Питуляк М. Р. 

5. Особливості зміни клімату України (дослідницький проєкт). 6 2 4 Кандидат географічних 
наук, доцент 

Питуляк М. Р. 
ІІІ. Сучасні проблеми демогеографії України і світу

1. Новітні форми та методи обліку населення в світі та Україні (інтерактивна 
лекція). 

6 2 4 Доктор географічних 
наук, професор 

Заставецька Л. Б. 
2. Демографічна криза в Україні та демографічна політика (круглий стіл). 6 2 4 Доктор географічних 

наук, професор 
Заставецька Л. Б. 

3. «Розумні» міста як нові форми розселення в сучасному світі (тренінг). 6 2 4 Доктор географічних 
наук, професор 

Заставецька Л. Б. 
4. Застосування сучасних методів при організації і проведенні переписів 

населення в різних країнах світу (брифінг-лекція). 
6 2 4 Доктор географічних 

наук, професор 
Заставецька Л. Б. 

5. Аналіз сучасної демографічної політики України та застосування позитивного 
зарубіжного досвіду для її покращення (дискусія). 

6 2 4 Доктор географічних 
наук, професор 

Заставецька Л. Б. 
IV. Актуальні питання географії регіонів і країн світу. Глобалізація – новий етап розвитку світового господарства 

1. Європа як суспільно-географічний простір: сучасні зміни, проблеми, 
перспективи (лекція-брифінг). 

6 2 4 Кандидат географічних 
наук, доцент 

Заблоцький Б. В. 
2. Світове господарство на початку ХХІ століття, його основні суб’єкти та 

особливості розвитку (мультимедійна лекція). 
6 2 4 Кандидат географічних 

наук, доцент 
Таранова Н. Б. 

3. Основні тенденції сучасної трансформації міжнародних організацій (круглий 
стіл). 

6 2 4 Кандидат географічних 
наук, доцент 

Таранова Н. Б. 



4. Сучасні бази статистичної інформації. Пошук, аналіз та використання 
актуальних даних про країни світу (майстер-клас). 

6 2 4 Кандидат географічних 
наук, доцент 

Заблоцький Б. В. 
5. Інтегральні показники комплексної географічної оцінки держави: розрахунок 

та використання (тренінг). 
6 2 4 Кандидат географічних 

наук, доцент 
 Заблоцький Б. В. 

V. Інноваційні підходи у формуванні географічних компетентностей учнів в Новій українській школі
1. Світові освітні тренди та методика їх застосування у вивченні шкільного курсу 

географії: хмарні технології, принцип ВYOD (Bring your own devices – 
принесіть свої власні пристрої), технологія «Гейміфікація (Ігрофікація)», 
технологія перевернутого навчання, дистанційне навчання, «змішане 
навчання», кейс-технології (групова форма навчання, міні-проєкти, їх 
презентація). 

6 2 4 Кандидат педагогічних 
наук,доцент 

Варакута О. М. 

2. Інноваційні підходи до контролю і корекції географічних компетентностей 
учнів із застосування сучасних засобів навчання (круглий стіл). 

6 2 4 Кандидат педагогічних 
наук,доцент 

Варакута О. М. 
3. Методика організації дослідницької діяльності учнів під час освітнього 

процесу з географії, відповідно до тем рубрики «Дослідження» у навчальній 
програмі (панельна дискусія). 

6 2 4 Кандидат педагогічних 
наук,доцент 

Варакута О. М. 
4. Методика впровадження інноваційних комп’ютерних засобів у процес 

навчання географії (на прикладі порталу Learning Apps.org., Kahoot та ін.). 
Ефективність сучасних освітніх інструментів (тренінг). 

6 2 4 Кандидат педагогічних 
наук,доцент 

Варакута О. М. 
5. Методика підготовки і проведення мультимедійних уроків географії, їх роль у 

формуванні географічних компетентностей учнів (майстер-клас). 
6 2 4 Кандидат педагогічних 

наук,доцент 
Варакута О. М. 

 

 

 

 

 


