
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

освітньо-наукової програми «Науки про Землю» 

 

Назва дисципліни Сучасні проблеми туризмології 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Мариняк Ярослав Омелянович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Suchasni_problemy_tu
rizmologii.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Сучасні проблеми туризмології» є інтегральним, який 
покликаний формувати системний виклад основних положень, 
понять та дефініцій, що розкривають зміст, характер, тенденції, 
фундаментальні принципи, розвитку феномена міжнародного 
співтовариства ХХ століття - туризму. Вивчення дисципліни 
спрямоване на надання аспірантам необхідного обсягу знань у 
галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного 
опрацювання інформаційного забезпечення своєї підготовки, 
ознайомлення з основними проблеми формування наукового 
напряму туризмології. Оволодіння основами сутності туризмології 
та її сучасними завданнями які вимагають їх наукового вирішення.

  



Назва дисципліни Актуальні проблеми суспільної географії 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладач 
кандидат географічних наук, доцент 
Мариняк Ярослав Омелянович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 1-2 семестр 2020-2021 н. р. 
Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Aktualni_
problemy_suspilnoi_geogragii.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Актуальні проблеми суспільної географії» є 
інтегральним, який покликаний формувати системний 
виклад основних положень, понять та дефініцій, що 
розкривають зміст, головних проблемам суспільної 
географії, що відображають сучасні особливості 
розвитку і функціонування її як галузі наукових знань. 
Вивчення дисципліни  надасть аспірантам необхідного 
обсягу знань у формуванні  цілісної картини з 
теоретико-методологічних напрацювань суспільної 
географії; ознайомлення з проблемами теорій і 
методології суспільної географії; популяризація внеску 
суспільної географії у розвиток теоретичних і 
практичних напрацювань наук. Оволодіння основами 
компетенцією коректного використання компонент 
наукового знання (учення, теорія, концепція та ін.) при 
розкритті теоретико-методологічних і прикладних 
аспектів розвитку географічної науки. 

  



 
Назва дисципліни Геоінформаційні технології 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Заставецький Тарас Богданович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Geinform
aciini_tehnologii.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Геоінформаційні технології» покликаний 
ознайомити здобувачів вищої освіти із теоретичними 
основами, принципами функціонування та 
застосування геоінформаційних систем; з основними 
поняттями картографії, геоінформатики, з системою 
глобального позиціонування та процесом 
дистанційного зондування; оволодіти знаннями про 
системи, які призначені для збору, зберігання, аналізу 
та графічної візуалізації просторових даних і пов'язаної 
з ними інформації про представлених в ГІС об'єктах; 
отримати практичні навички під час роботи з 
геоінформаційними технологіями (створення 
електронних картографічних зображень); формувати 
уявлення про сферу застосування ГІС. 

  



 
Назва дисципліни Проблеми геоурбаністики 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
доктор географічних наук, професор  
Заставецька Леся Богданівна 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії та методики її навчання 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 1 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Problemy
_Geourbanistyky.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Проблеми геоурбаністики» покликаний 
ознайомити здобувачів вищої освіти із питаннями, що 
стосуються об’єкта, предмета, особливостей 
історичного розвитку та головних наукових 
положеньгеоурбаністики; визначити геопросторові 
особливості протікання урбанізаційних процесів, 
виявити чинники формування міських поселень та 
зростання рівня урбанізації в світі та в Україні 
впродовж ХХ – початку ХХІ століття;  висвітлити 
основні тенденції геоурбаністичних процесів у світі; 
формувати навички аналізу просторової організації 
території, впливу демографічних процесів на розвиток 
сільського і міського розселення; формувати вміння 
аналізувати і давати оцінку розвитку міського 
розселення, розробляти напрями містобудівної 
політики, направлену на охорону здоров'я населення 
міст та інших поселень, охорону навколишнього 
середовища від негативного впливу урбанізації і 
міської забудови. 

 
 
   



 
Назва дисципліни Районне планування та організація території 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Янковська Любов Володимирівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
кафедра геоекології та методики викладання 
екологічних дисциплін 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Rayonne_
planuvannya_ta_organisaziya_terytorii.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Районне планування та організація території» 
покликаний ознайомити здобувачів вищої освіти із 
питаннями, що стосуються теоретичних, методичних 
та прикладних аспектів територіального проектування 
і районного планування; економіко-географічних 
підходів до формування планувальної основи 
концепції району; особливостей та проблем районного 
планування районів різноманітних типів; сукупністю 
проектно-планувальних робіт; сформувати вміння 
виділяти границі районів для територіального 
проектування та районного планування територій 
різних типів, розробляти робочий проект території для 
районного проектування, схему районного планування 
окремого населеного пункту. 

Зміст дисципліни «Районне планування та 
організація території» розроблено на основі 
відповідних положень щодо підготовки фахівців у 
сфері Наук про Землю, норм та традицій вищої 
університетської освіти, а також профілю освітньо-
професійної програми. 

 
  
  



 
Назва дисципліни Політико-географічна глобалістика 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Кузишин Андрій Васильович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Polityko_
geografichna_globalistyka.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Політико-географічна глобалістика» покликаний 
ознайомити здобувачів вищої освіти із питаннями, що 
стосуються об’єкта, предмета, особливостей історичного 
розвитку та головних наукових положень політико-географічної 
глобалістики; в ході його вивчення є можливість вивчити 
геопросторові особливості протікання базових глобальних 
процесів: демократизації, мілітаризації, політичної глобалізації, 
державотворення та формування наднаціональних 
інституційних утворень; вивчити методики обчислення індексів: 
миру, політичної глобалізації, демократизації; висвітлити 
сучасні процеси та тенденції політико-географічної 
глобалістики у світі загалом та за окремими макрорегіонами 
зокрема, а також їхній вплив на політичні та соціально-
економічні процеси в Україні.  

 
   



 

Назва дисципліни 
Європейська грантова система підтримки 
наукових досліджень та академічних обмінів 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент  
Заблоцький Богдан Володимирович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії та методики її навчання 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Yevrop
eiska_grantova_systema_pidtrymky_naukovyh_dosli
jen_ta_akademichnyh_obminiv.pdf  

Анотація дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 
ознайомлення аспірантів з особливостями 
входження до європейського освітнього та 
наукового простору, можливостями і умовами 
отримання грантової підтримки наукових 
досліджень. 

Курс передбачає огляд особливостей наукової 
роботи вищих навчальних закладів Європи; аналіз 
фінансових, організаційно-технічних та правових 
можливостей для планування успішного навчання і 
наукової діяльності в країнах Європи; ознайомлення 
з формальними вимогами до оформлення заявок на 
гранти, підготовку до співбесіди, тренування 
стратегій презентації власного дослідження. 
Практична частина курсу завершується виконанням 
комплексних вправ з подання заявок на різноманітні 
стипендії насамперед науково-дослідницького 
характеру. 

Програма курсу складається з двох змістових 
модулів: «Сучасні тенденції в європейському 
науковому і освітньому просторі» та «Академічна 
мобільність, як фактор інтеграції України у 
європейський науково-освітній простір». 

Основними формами навчання дисципліни є 
лекції, семінарські заняття та самостійна робота 
здобувачів освіти. 

  



 
Назва дисципліни Геополітика 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Кузишин Андрій Васильович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
екзамен   

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Geopolity
k%D0%B0.pdf  

Анотація дисципліни 

В ході вивчення навчальної дисципліни 
«Геополітика» здобувачі вищої освіти повинні 
навчитися: розкривати в історико-географічній 
перспективі зміст понять і концепцій ідеологічних 
доктрин, які використовує світова геополітика для 
трактування практичної міжнародної політики народів 
та держав сучасного періоду; оцінювати геостратегію 
як практичну складову геополітики, досліджувати, в 
яких формах використовуються державами основні 
засоби її досягнення; визначати геопросторові 
особливості протікання базових глобальних процесів: 
демократизації, мілітаризації, політичної глобалізації, 
державотворення та формування наднаціональних 
інституційних утворень; оперувати понятійним 
апаратом та інструментарієм геополітичного та 
геостратегічного аналізу; аналізувати класичні та 
сучасні концепції геополітики та геостратегії; виявляти 
геополітичні інтереси головних суб’єктів світового 
процесу та їх геостратегічні засоби і методи для 
досягнення геополітичної мети на міжнародній арені. 

 
 
  



Назва дисципліни 

 
Інформаційні системи та технології в 

науково-дослідній роботі 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Янковська Любов Володимирівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
кафедра геоекології та методики викладання 
екологічних дисциплін 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Informazi
ini_systemy_ta_tekhnologii_v_naukovo_doslidniy_rob
oti.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Інформаційні системи та технології в 
науково-дослідній роботі» має на меті сформувати у 
аспірантів уявлення про можливості та перспективи 
використання інформаційних систем та технологій у 
науково-дослідній діяльності, а також про 
застосування наявних інформаційних продуктів під час 
наукового дослідження. Він покликаний надати 
аспірантам знання про сучасні інформаційні технології 
та системи, ознайомити їх з типологією, класифікацію, 
структурою та архітектурою інформаційних систем, 
основами використання автоматизованих 
інформаційних систем у наукових дослідженнях, 
навчити їх оперувати сучасними пошуковими 
системами та базами даних наукової інформації різних 
типів. 

   



 
Назва дисципліни Дистанційна освіта 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат педагогічних наук, доцент 
Варакута Ольга Михайлівна 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії та методики її навчання 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс      1 курс 

Семестр викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 
силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Dystanciin
a_osvita.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Дистанційна освіта» вивчає теоретичні  та 
практичні аспекти використання сучасних 
інформаційно-телекомунікаційних технологій,  
основні принципи та моделі дистанційної освіти, 
мобільні платформи організації  та програмні засоби 
дистанційного навчання в закладах освіти,  розкриває 
способи підготовки навчальних та методичних 
матеріалів для дистанційних форм навчання,  
створення дистанційного курсу в системі Moodle, 
Claroline, Dokeos.  Висвітлює переваги та недоліки 
дистанційної освіти. Формує інформаційно-
комунікативні компетентності. 

 
   



Назва дисципліни Основи здорового способу життя 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат біологічних наук, доцент 
Грицак Людмила Русланівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
кафедра геоекології та методики викладання 
екологічних дисциплін 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Osnovy
_zdorovogo_sposobu_jyttya.pdf  

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи здорового 
способу життя» належить до вибіркових дисциплін 
циклу професійної підготовки, метою якої є 
формування у здобувачів освіти осмисленого, 
відповідального відношення до свого здоров’я через 
засвоєння сучасних наукових знань про здоров’я та 
здоровий спосіб життя, традиційних та інноваційних 
технологій, а також моделей оздоровлення; 
загальних уявлень про критерії фізичного і 
психічного здоров’я людини, основ раціонального 
харчування. Усе це у комплексі дозволить 
здобувачам освіти розробити стратегій збереження й 
свого здоров’я. 

 
 

Назва дисципліни Медична географія 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Дем’янчук Петро Михайлович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії та методики її навчання 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 1 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Medyc
hna_geografia.pdf  



Анотація дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
теоретичні та методичні основи медичної географії, 
історія формування наукової дисципліни, вплив 
чинників довкілля на стан здоров’я населення 
України та інших держав світу, регіональні та вікові 
особливості захворюваності населення за різними 
класами хвороб, а також перспективи розвитку 
медико-географічних досліджень та практичне 
застосування знань з прогнозною метою.  

Метою викладання навчальної дисципліни є: 
вивчення теоретичних засад медичної географії, 
історії формування медико-географічних знань та 
місця дисципліни у структурі суспільної географії, 
поглиблення знань про особливості медико-
географічної ситуації в Україні та інших держав 
світу в контексті загальносвітових тенденцій та 
процесів, вивчення властивостей географічного 
середовища та впливу негативних факторів довкілля 
на особливості життєдіяльності населення і рівень 
захворюваності людей. 

 
 

Назва дисципліни Прикладна фізична географія 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Питуляк Мирослава Романівна 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії та методики її навчання 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 1 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Pryklad
na_fizychna_geografia.pdf  

Анотація дисципліни 

Основною метою дисципліни є - застосування 
основних методів і методики прикладних фізико-
географічних досліджень для потреб різних галузей 
господарства; засвоєння науково-методологічних 
основ прикладної фізичної географії та її складових, 
вивчення особливостей розвитку прикладної 
фізичної географії; характеристика основних 
напрямків господарської діяльності та їх вплив на 
ландшафтні комплекси; оцінка стійкості 



ландшафтних комплексів до антропогенного 
навантаження. 

У результаті вивчення дисципліни в здобувачів 
вищої освіти мають сформуватися наступні 
компетентності: здатність застосовувати основні 
теоретико-методичні положення прикладної 
фізичної географії при вирішенні прикладних 
завдань; володіння методикою ландшафтного 
аналізу та антропогенної перетвореності 
ландшафтних комплексів; вміння застосовувати 
методи оцінки та комплекс досліджень, які 
проводяться для різних видів господарської 
діяльності. 

 
 
 

Назва дисципліни 
Екологічне картографування та комп'ютерна 
графіка 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Царик Петро Любомирович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Ekolog
ichne_kartografuvannia.pdf  

Анотація дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у 
аспірантів сучасних глибоких знань з теорії та 
практики екологічного картування, засвоєння 
навичок комп’ютерної картографії. 

Завдання: аналіз і узагальнення існуючих підходів 
та обгрунтування шляху вирішення проблеми 
еколого-географічного аналізу . оцінювання 
екологічного стану територій; аналіз розвитку 
теоретичних ідей та практичних досягнень в сфер, 
еколого-географічного картографування,  розробка 
теоретико-методологічних основ картографування 
територій на основі картографічного моделювання; 
основ системної концепції еколого-географічного 
картографування. 



 
 

Назва дисципліни Земельні ресурси України 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Питуляк Микола Васильович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії та методики її навчання 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Zemeln
i_resursy_Ukrainy.pdf  

Анотація дисципліни 

Основною метою дисципліни є формування 
системи знань у здобувачів вищої освіти про 
земельні ресурси у житті людини та їх місце у 
структурі природно-ресурсного потенціалу України, 
вивчення класифікаційних одиниць земельного 
фонду та їхніх діагностичних ознак, структури 
земельних ресурсів України, особливостей 
функціонування ринку землі та основних напрямків 
охорони земельного фонду держави; вивчення 
земельного кадастру. 

Вивчення навчальної дисципліни «Земельні 
ресурси України» забезпечує формування у 
здобувачів таких компетентностей: здатність 
використовувати геопросторові закономірності 
перебігу природних та антропогенних процесів в 
географічній оболонці, закономірності розвитку 
різних природно-господарських систем, новітні 
теорії, що пояснюють розвиток різних систем 
використання природних та антропогенних ресурсів, 
особливості ефективного методологічного підходу 
для вирішення актуальних завдань збалансованого 
природокористування; здатність до здійснення 
науково-дослідної роботи у сфері наук про Землю. 

 
 

Назва дисципліни Глобальні проблеми сучасності 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 



Викладачі 
доктор географічних наук, професор 
Царик Любомир Петрович 

Мова викладання українська 

Кафедра 
кафедра геоекології та методики викладання 
екологічних дисциплін 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Global
ni_problemy_suchasnosti.pdf  

Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми 
людства» у структурі підготовки здобувачів 
спеціальності «Науки про Землю», спеціалізації 
«Конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів» дає зрозуміти 
сучасні виклики, аналізуючи інформацію про 
демографічну, екологічну, техногенну та інші 
загрози, завдяки порівняльному, діалектичному 
методам оцінити вплив антропогенної діяльності на 
планету. Вона створює можливість використання 
галузевих географічних знань при вирішенні 
практичних проблемних завдань  у розумінні та 
усвідомленні проблем сучасного світового розвитку. 

Зміст дисципліни  розроблено на основі 
відповідних положень щодо підготовки фахівців у 
сфері природничих наук, норм та традицій вищої 
університетської освіти, а також профілю освітньо-
професійної програми. 

 
 

Назва дисципліни Природно-ресурсний потенціал України 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Чеболда Ігор Юрійович 

Мова викладання українська 

Кафедра 
кафедра геоекології та методики викладання 
екологічних дисциплін 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 



Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Pryrod
no_resursnyi_potenzial_Ukrainy.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Природно-ресурсний потенціал України» 
покликаний формувати знання та вміння докторантів 
у галузі управління раціональним використанням 
ПРП і охорони довкілля, соціально-економічних 
аспектів природокористування і природоохоронного 
законодавства, а також еколого-економічного 
світогляду. 

Вивченням навчальної дисципліни є теоретико-
методологічні, методичні і прикладні проблеми 
конструктивно-географічного дослідження ПРП, 
концепція еколого-географічного дослідження 
природно-ресурсного потенціалу території. 
Об’єктом є природно-ресурсний потенціал України 
його аналіз на локальному, регіональному та 
субрегіональному рівні. 

У результаті вивчення дисципліни докторанти 
знати: основні питання теорії та практики економіки 
природокористування, оцінки природних ресурсів і 
пошуку економічних механізмів досягнення їх 
раціонального використання; способи виявлення 
негативного впливу господарської діяльності на 
довкілля та процедури створення економічного 
механізму відновлення деградованої природи, а 
також управління природокористуванням. 

Після вивчення дисципліни докторанти повинні 
вміти професійно виконувати еколого-економічний 
аналіз та практично застосовувати економічні важелі 
регулювання охорони навколишнього природного 
середовища і раціонального використання 
природних ресурсів, приймати відповідні 
управлінські рішення. 

 
 

Назва дисципліни Географія міжнародного туристичного бізнесу 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Кузишин Андрій Васильович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  



Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Geogra
fia_mignarodnogo_turystychnogo_biznesu.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Географія міжнародного туристичного 
бізнесу» є узагальнюючою та підсумковою 
дисципліною циклу міжнародного туризму та 
туристичного-країнознавчого спрямування, 
покликаний формувати цілісне уявлення про 
формування міжнародного туризму та роль 
туристичного бізнесу в ньому. Міжнародний 
туристичний бізнес виступає принципово важливою 
складовою частиною зовнішньоекономічної 
діяльності кожної з держав світового співтовариства 
та виступає однією з найкрупніших та 
високодохідних галузей світового господарства. 
Вивчаючи цю дисципліну здобувачі вищої освіти 
мають можливість: отримати цілісне розуміння ролі 
міжнародного туристичного бізнесу в світовому 
господарському процесі; визначити роль 
міжнародних туристичних організації в організації 
міжнародного туристичного бізнесу; розглянути 
роль статистичного аналізу в оцінці туристичних 
потоків на міжнародному рівні; прослідкувати зміни 
в географії подорожей і туризму в залежності від 
соціально-економічних та геополітичних змін в 
суспільстві; проаналізувати роль міжнародного 
туристичного бізнесу як складової господарського 
світового процесу; виявити форми ринкових 
структур в міжнародному туристичному бізнесі. 

 
 

Назва дисципліни Географія рекреаційно-туристичних дестинацій 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
доктор географічних наук, професор 
Божук Тетяна Іванівна 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 



Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Geogra
fia_recreaziino_turystychnyh_destynazii.pdf  

Анотація дисципліни 

Рекреаційно-туристичні дестинації (РТДе) – нова 
складна категорія; відзначається комплексністю й 
багатофакторністю; передає цілісність процесу 
рекреаційного й туристичного використання 
території та може вважатися сучасною 
організаційною формою таких територіальних 
утворень. Обґрунтовано вчення про РТДе як 
міждисциплінарний напрям; визначено поняттєво-
термінологічний апарат та методологічне підґрунтя; 
здійснено систематизацію методів вивчення РТДе, 
обґрунтовано наукові підходи. Курс покликаний 
розвинути цілісне просторово-часове уявлення про 
рекреаційно-туристичні дестинації як центральні 
елементи в процесі формування та реалізації 
туристичного продукту. Рекреаційно-туристичні 
дестинації виступають як геопросторові, 
управлінські і маркетингові одиниці, які дозволяють 
здійснювати їх географічний аналіз на вітчизняному 
та зарубіжному рівнях. 

 
 

Назва дисципліни Управління регіональним розвитком в туризмі 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Царик Петро Любомирович 

Мова викладання українська 
Кафедра кафедра географії України і туризму 
Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 2 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Upravl
annia_region_rozv_v_turyzmi.pdf  

Анотація дисципліни 

 
В управлінні регіональним розвитком особливе 

місце займають спеціалізовані, у тому числі й 
рекреаційно-туристичні, комплекси регіонів. 
Незважаючи на позитивні тенденції розвитку 
туристичної сфери в регіонах України (збільшення 
кількості внутрішніх, в’їзних та виїзних туристів, 
надходжень платежів до бюджету та зайнятих у 



туристичній сфері), існують значні проблеми та 
недоліки функціонування, які суттєво відрізняють 
туристичні сфери України та країн Європейського 
Союзу. Серед них – незадовільний рівень розвитку 
туристичної інфраструктури; низька 
конкурентоспроможність туристичних продуктів і 
послуг; обмеженість державного фінансування та 
маркетингового супроводу туристичної сфери; 
нестабільність законодавства; слабка інтегрованість 
у європейську систему сфери послуг, незадовільний 
стан управління регіональним розвитком туризму. 

 
 

Назва дисципліни Географія рекреаційного туризму 
Освітня програма Освітньо-наукова програма «Науки про Землю» 
Спеціальність 103 Науки про Землю

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
кандидат географічних наук, доцент 
Стецько Надія Петрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
кафедра геоекології та методики викладання 
екологічних дисциплін 

Обсяг 5 кредитів ECTS 
Курс 2 курс 

Семестри викладання 1 семестр 2020-2021 н. р.,  
Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 
http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/Geogra
fia_recreaziinogo_turyzmu.pdf  

Анотація дисципліни 

Курс «Географія рекреаційного туризму» 
спрямований на вивчення сучасних тенденцій у 
розвитку рекреаційного туризму, географії 
поширення природних рекреаційний ресурсів, які 
активно освоюються і використовуються у 
рекреаційному туризмі. «Географія рекреаційного 
туризму» займає важливе місце в структурі 
туризмологічних дисциплін. Метою курсу є надання 
студентам знань про науковий підхід при 
дослідженні рекреаційних ресурсів, їх охорони, 
експлуатації, розуміння сутності сучасного 
рекреаційного природокористування, значимості 
рекреаційної культури в процес відпочинку, 
оздоровлення, туризму. 

Зміст навальної дисципліни «Географія 
рекреаційного туризму»  сформований на основі 
відповідних положень щодо фахівців у сфері Наук 



про Землю, здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої 
освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти 
доктора філософії а також профілю освітньо-
професійної програми. 

 
 

 

 


