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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф.Заставецька Л. Б., доц. Гавришок Б. Б. 
Найменування програми  «Сучасні проблеми суспільної і фізичної географії» 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6  кредитів ЄКТС (180 год) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра географії та методики її навчання  
Форма підвищення 
кваліфікації 

очна (дистанційна), заочна 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка 

Напрям Географія 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

розширення і підвищення рівня предметної компетентності, забезпечення умов для 
реалізації автономізаційної компетентності викладачів географічних дисциплін, 
обмін досвідом викладання природничо-та суспільно-географічних компонентів 
освітніх програм, удосконалення практичних умінь і навичок. 

1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

загальні: здатність до аналізу філософських основ професійних знань, 
дотримання методологічних норм і застосовування їх у процесі вирішення 
проблемних ситуацій, до постійного підвищення освітнього та наукового рівня, 
актуалізації й реалізації особистісного потенціалу; здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово; здатність створювати стратегію 
діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних та державних 
виробничих інтересів; організовувати власну роботу та роботу в команді, 
дотримуючись культури стосунків, готовності до критики і самокритики, 
саморозвитку й самовдосконалення; навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій; здатність до проведення досліджень на відповідному 
рівні; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати автономно; здатність до 
системного мислення, самовдосконалення, комунікабельності, соціальної 
взаємодії, вчитися упродовж життя, проявляти громадянську позицію, 
відповідальність, ініціативність, цілеспрямованість, організованість, гуманність, 
дотримання норм і принципів професійної етики. 

фахові: здатність застосовувати знання і розуміння основних 
характеристик, процесів, історії і складу природи і суспільства; здатність 
здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою відповідних методів і 



технологічних та програмних засобів у польових і лабораторних умовах; здатність 
застосовувати кількісні методи при дослідженні сфер ландшафтної оболонки; 
здатність аналізувати склад і будову геосфер на різних просторово-часових 
масштабах; здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією 
у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання; 
знання і використання специфічних для географічних наук теорій, парадигм, 
концепцій та принципів відповідно до спеціалізації; самостійно досліджувати 
природні матеріали та статистичні дані (у відповідності до спеціалізації) в 
польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і 
презентувати результати; здатність до планування, організації та проведення 
досліджень і підготовки звітності; здатність ідентифікувати та класифікувати 
відомі і реєструвати нові об’єкти у географічній оболонці, їх властивості та 
притаманні ним процеси;  здатність працювати в колективах виконавців, у тому 
числі в міждисциплінарних проектах. 

 
1.4. Програма стажування  

№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 
год. 

1 Геопарки в Україні: 
проблеми і перспективи 
формування 

Знати, розуміти і вміти 
використовувати на практиці базові 
поняття з геології; ознайомитись із 
європейським досвідом формування і 
розвитку геопарків; розумти і вміти 
обгорунтовувати наукову та 
естетичну цінність геологічних 
об’єктів  

1 (30 год.)

2 Особливості формування 
сучасного рельєфу на 
прикладі Поділля  

Аналізувати склад і будову природних 
літосфери у різних просторово-часових 
масштабах; користуватись 
картографічними та цифровими 
моделями при аналізі рельєфу 
території;  

1 (30 год.)

3 Польові маршрутні 
практики як невід’ємна 
частина вивчення 
природничих дисциплін 
(на прикладі геології) 

Планувати і реалізовувати геологічні 
маршрути в межах певного регіону, з 
максимальним охопленням цікавих 
геологічних об’єктів та раціональною 
логістикою; працювати з 
картографічними матеріалами, зокрема 
тематичними; пояснювати особливості 
організації географічного простору на 
різних етапах формування природи 
регіону 

1 (30 год.)

4 Новітні форми та методи 
обліку населення в світі 
та Україні 

Розвиток навичок збирати, обробляти 
та аналізувати інформацію в області 
географічних наук, зокрема демографії; 
розвиток цифрової та математичної 
компетентностей  

1 (30 год.)

5 
Україна на сучасній 
економічній та 

Знати і розуміти основні види 
географічної діяльності, їх поділ; 
Пояснювати особливості організації 

1 (30 год.)



політичній  карті світу: 
аналіз основних 
показників розвитку 
суспільства та економіки 
країни 

географічного простору; розвиток 
цифрової та математичної 
компетентностей при роботі із 
різноманітними статистичними 
даними у спеціалізованих 
комп’ютерних програмах 

6 
Європа як суспільно-
географічний простір: 
сучасні зміни, проблеми, 
перспективи 

Збирати, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних галузей 
географічних наук; використовувати 
інформаційні технології, картографічні 
та геоінформаційні моделі в галузі 
географічних наук. 

1 (30 год.)

7 
Всього 

 6 кр/ 180 
год 

 
 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 
 
 


