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Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань
10 Природничі науки, спеціальність 106 Географія.
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 11.05.2021 р. № 519.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 106 Географія
Науково-методичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України:
Олійник Ярослав Богданович, академік НАПН України, доктор економічних
наук, професор, декан географічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, голова підкомісії
Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач
кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, заступник голови
підкомісії
Яворська Вікторія Володимирівна, доктор географічних наук, професор
кафедри економічної та соціальної географії і туризму Одеського
національного університету імені І.І.Мечникова, секретар підкомісії
Барановський Микола Олександрович, доктор географічних наук, професор,
професор кафедри географії Ніжинського державного університету імені
Миколи Гоголя
Біланюк Володимир Іванович, кандидат географічних наук, доцент, декан
географічного факультету Львівського національного університету імені
Івана Франка
Денисик Григорій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач
кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Корнус Анатолій Олександрович, кандидат географічних наук, доцент, доцент
кафедри загальної та регіональної географії Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Пилипенко Ігор Олегович, доктор географічних наук, професор, декан
факультету біології, географії та екології Херсонського державного
університету
Шуканова Анжела Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри географії та методики її навчання Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Залучені фахівці:
Мезенцев Костянтин Володимирович, доктор географічних наук, професор,
завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Проєкт стандарту розглянуто та схвалено на засіданні робочої групи науковометодичною підкомісією 106 Географія (протокол №3 від 07.06.2016 р.).
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Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні сектору вищої освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 22 від
07.06.2018 р.).
Фахову експертизу проводили:
Лісовський Сергій Антонович, доктор географічних наук, професор, заступник
директора з наукової роботи Інституту географії НАН України
Петлін Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор
кафедри
фізичної
географії
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки
Руденко Валерій Петрович, доктор географічних наук, професор, декан
географічного факультету Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича
Методичну експертизу проводили:
Чорнойван Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, вчений
секретар ІВО НАПН України
Таланова Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник ІВО НАПН
України; менеджер з аналітичної роботи НЕО.
Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 106 Географія Науковометодичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України.
Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти (протокол від 08.04.2021 р. № 5).
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ІІ. Загальна характеристика
Другий (магістерський) рівень
Магістр
10 Природничі науки
106 Географія
Денна, заочна, вечірня, дистанційна, дуальна
Магістр з географії за спеціалізацією (зазначити
назву спеціалізації за наявністю)
Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність –106 Географія
Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за
наявності)
Опис предметної області Об’єкт: географічна оболонка Землі, її просторова
природна і соціально-економічна різноманітність, а
також зв’язки між природним середовищем і
діяльністю людини; ландшафтні природно- і
суспільно-територіальні системи.
Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних
здійснювати дослідження природно- і суспільнотериторіальних складових ландшафтної оболонки
Землі, вирішувати складні задачі дослідницького та
інноваційного характеру, проводити проєктну,
виробничо-технологічну
діяльність
у
сфері
природокористування, міського та регіонального
розвитку та планування територій.
Теоретичний зміст предметної області: основні
теорії та концепції територіальної (геопросторової)
організації географічної оболонки Землі, природні
і
соціально-економічні
закономірності
її
формування та функціонування.
Методи, методики та технології: методи набуття,
обробки та поширення геопросторової інформації;
методи польових, лабораторних та статистичних
природничота
суспільно-географічних
досліджень, картографування, ГІС-аналізу та
моделювання,
ретроспективного
аналізу
та
географічного прогнозування.
Інструменти
та
обладнання:
обладнання,
устаткування та програмне забезпечення, необхідне
для польових, статистичних
та аналітичних
досліджень природних і суспільних властивостей
оболонки Землі, їхніх компонентів (у відповідності
до спеціалізації) для дослідження територіальних
систем.
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Форми здобуття освіти
Освітня кваліфікація

6

Академічні права
випускників

Мають право продовжити навчання на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття
додаткових кваліфікації в системі освіти дорослих.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за
освітніми програмами відповідної спеціальності, але отримали попередню
освіту за іншими спеціальностями
Для здобуття освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 106 Географія галузі
знань 10 Природничі науки можуть вступати особи, які здобули освітній рівень
«бакалавр».
Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній
рівень вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку
набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені
стандартом вищої освіти зі спеціальності 106 Географія для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
ІV. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття
другого (магістерського) ступеня вищої освіти
Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньо-наукової програми магістра становить 120 кредитів ЄКТС
Мінімум 45% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, визначених
Стандартом вищої освіти.
В освітньо-науковій програмі обсяг дослідницької (наукової) компоненти має
складати не менше, ніж 30 %. На практичну підготовку має бути відведено не
менше, ніж 10 % загального обсягу кредитів ЄКТС. Заклад вищої освіти має
право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою
освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою
спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути
перезарахований, не має перевищувати 25 % від загального обсягу кредитів
освітньої програми.
V. Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та прикладні
проблеми, приймати відповідні аналітичні та
управлінські рішення у сфері географії,
природокористування міського та регіонального
розвитку, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій за невизначених умов і
вимог
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Загальні компетентності ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми.
ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 5. Здатність працювати в команді.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Додатково для освітньо-наукових програм
ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному
контексті.
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на
відповідному рівні.
СК 1. Здатність до використання законів, теорій,
Спеціальні (фахові)
концепцій і парадигм сучасної географії, історії
компетентності
розвитку географічних досліджень та ідей для
дослідження природно- і суспільно-територіальних
систем на різних рівнях просторової організації.
СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних
проблем та особливостей взаємодії природи й
суспільства
із
застосуванням
принципів
раціонального
використання
територіальних
ресурсів,
основ
законодавства
у
сфері
природокористування, міського та регіонального
розвитку і планування територій для розроблення
пропозицій з оптимізації природокористування та
забезпечення сталого розвитку регіонів.
СК 3. Здатність використовувати спеціальні
географічні методи й підходи, геоінформаційні
технології для розв’язання конкретних науковоприкладних
проблем
у
сфері
географії,
природокористування, міського та регіонального
розвитку.
СК 4.
Здатність
розробляти
та
сприяти
впровадженню
регіональних програм сталого
розвитку територій, здійснювати геопланування
територій різного ієрархічного рівня.
СК 5. Здатність здійснювати фахову оцінку
програм, стратегій і планів розвитку територій,
процесів глобалізації, регіоналізації та урбанізації у
світі, проводити їхню геоекологічну й супільногеографічну експертизу та моніторинг.
СК 6. Здатність застосовувати у професійній
діяльності теоретичні знання і практичні навички
системного аналізу і синтезу, географічного
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моделювання та прогнозування.
СК 7. Здатність застосовувати міждисциплінарні
підходи при критичному осмисленні проблем
природокористування, геопланування, міського та
регіонального розвитку, рекреації та туризму
оцінювати можливі ризики, соціально-економічні
та екологічні наслідки управлінських рішень у
сфері
природокористування,
міського
та
регіонального розвитку.
СК 8. Здатність планувати, проводити та публічно
презентувати результати наукових досліджень,
забезпечити зрозуміле донесення власних знань,
висновків та аргументацій до фахівців і нефахівців.
СК 9. Здатність здійснювати науково-педагогічну
діяльність у закладах вищої освіти на засадах
компетентнісного підходу.
Додатково для освітньо-наукових програм:
СК 10. Здатність самостійно визначати актуальні
аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах
природно- і суспільно-географічних досліджень,
здобувати нові знання, використовуючи сучасні
освітні та дослідницькі технології.
СК 11. Здатність критично оцінювати ключові
тренди
перебігу
природноі
суспільногеографічних процесів з точки зору формування
нових напрямів у наукових дослідженнях.
VІ. Нормативний зміст підготовки здобувачів другого (магістерського)
ступеня вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання
ПР01. Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички для
дослідження природно- і суспільно-територіальних систем на різних рівнях
просторової організації.
ПР02. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати уміння працювати
в команді.
ПР03. Вільно спілкуватися із професійних і наукових питань іноземною мовою.
ПР04. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з
метою отримання нових знань, розроблення нових методів і процедур в
географії та міждисциплінарних контекстах.
ПР05. Вміти виявляти, ставити та розв’язувати науково-прикладні проблеми,
здійснювати критичну оцінку прийнятих рішень.
ПР06. Застосовувати сучасні моделі та інформаційні технології для проведення
досліджень і розробок у сфері географії, природокористування, міського та
регіонального розвитку.
ПР07. Брати участь у розробленні програм та стратегій міського та
регіонального розвитку, плануванні територій різного ієрархічного рівня.
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ПР08. Здійснювати дослідження природно- і суспільно-географічних проявів
розвитку геосистем у складних і непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній
розвиток, аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні наслідки.
ПР09. Проводити фахову оцінку програм, стратегій і планів розвитку територій,
здійснювати їхню геоекологічну і соціально-економічну експертизу та
моніторинг.
ПР10. Застосовувати геоінформаційні технології, створювати та досліджувати
моделі природно- і суспільно-географічних проявів розвитку геосистем,
визначати можливості та межі їх застосування.
ПР11. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та геоекологічні
наслідки реалізації управлінських рішень у сфері природокористування,
міського та регіонального розвитку, рекреації та туризму.
ПР12. Планувати й виконувати теоретичні та прикладні дослідження, робити
обґрунтовані висновки, аналізувати та презентувати результати досліджень.
ПР13. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти,
розробляти необхідне для цього навчально-методичне та інформаційне
забезпечення.
Додатково для освітньо-наукових програм:
ПР14. Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні аспекти у
фундаментальних і прикладних напрямах досліджень, розробляти та управляти
проєктами у сфері географії, природокористування, міського та регіонального
розвитку.
ПР15. Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку природно- і суспільногеографічних процесів для формування нових напрямів наукових досліджень.
VIІ. Форми атестації здобувачів другого (магістерського)
ступеня вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої освіти
Вимоги до
кваліфікаційної роботи

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
магістра.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
актуальної задачі з географічної проблематики, що
потребує проведення досліджень та/або здійснення
інновацій і характеризується невизначеністю умов і
вимог.
Вимоги до обсягу, структури та привселюдного
захисту роботи встановлюються закладом вищої
освіти.
Кваліфікаційна робота має бути виконана з
дотриманням
вимог
щодо
академічної
доброчесності: не повинна містити академічного
плагіату, фабрикації та фальсифікації. Робота
перевіряється на наявність академічного плагіату
згідно з процедурою, визначеною системою
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
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Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті закладу вищої освіти або його
підрозділу, або розміщена в його репозитарії.
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містить
інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у
відповідності до вимог чинного законодавства.
VIІІ Вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань
або групою спеціальностей міждисциплінарних освітньо-наукових програм
Для міждисциплінарних освітньо-наукових програм для зазначення
спеціальності 106 Географія в освітній кваліфікації необхідно забезпечити
опанування здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти
компетентностями та результатами навчання.
ІХ Вимоги професійних стандартів
Професійні стандарти відсутні.
X. Перелік нормативних документів, на яких базується
Стандарт вищої освіти
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].
Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п].
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п].
Національний класифікатор України: «Класифікатор видів економічної
діяльності» ДК 009:2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/].
Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010
[Режим доступу: http://www.dk003.com].
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584)
«Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти»
[Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovometodychna_rada/2020-metod-rekomendacziyi.docx].

Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти

Олег ШАРОВ
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки
магістрів за спеціальністю 106 Географія стосовно:
 обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня
«магістр» зі спеціальності 106 Географія;
 рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною
освітньою програмою, та результатів їх навчання;
 переліку обов’язкових компетентностей випускника;
 нормативного
змісту
підготовки
здобувачів
вищої
освіти,
сформульованого у термінах результатів навчання;
 форм атестації здобувачів вищої освіти;
 вимог до створення міждисциплінарних освітньо-наукових програм;
Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та
відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.
Таблиця
1
демонструє
відповідність
визначених
Стандартом
компетентностей та дескрипторів НРК, а таблиця 2 – відповідність результатів
навчання та компетентностей. Заклади вищої освіти мають право
використовувати
власні
формулювання
спеціальних
(фахових)
компетентностей і результатів навчання, забезпечуючи при цьому, щоб
сукупність вимог освітньої програми повністю охоплювала всі вимоги
стандарту.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та
інших видів навчальної діяльності, необхідний для набуття означених
Стандартом компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей
і результатів навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні
освітніх програм можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і
результатів навчання. Заклад вищої освіти має право запроваджувати додаткові
форми атестації здобувачів вищої освіти.
Інші рекомендовані джерела:
1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі
вищої
освіти
(ESG)
[Режим
доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ESG_2015.pdf].
2. European Qualifications Framework (EQF 2017) (Європейська рамка
кваліфікацій).
[Режим
доступу:
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eaceqf/files/en.pdf].
3. Qualification Framework of the European Higher Education Area (QF-EHEA
2018)
(Рамка
кваліфікацій
ЄПВО)
[Режим
доступу:
http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_
Communique_AppendixIII_952778.pdf].
4. International Standard Classification of Education (ISCED 2011) (Міжнародна
стандартна
класифікація
освіти,
МСКО)
[Режим
доступу:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-isced-2011-en.pdf].
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5. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) (Міжнародна
стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-Г) [Режим доступу:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf].
6. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями
та
прикладами
стандартів
[Режим
доступу:
http://www.unideusto.org/tuningeu/].
Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempusoffice.pdf
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій

Класифікація компетентностей(результатів навчання)
за НРК

Загальні компетенції
ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями
ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати
проблеми.
ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 5. Здатність працювати в команді.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Додатково для освітньо-наукових програм:
ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на
відповідному рівні.
Спеціальні (фахові) компетенції
СК 1. Здатність до використання законів, теорій,

Знання
Зн1 Спеціалізовані
концептуальні знання,
що включають сучасні
наукові здобутки у сфері
професійної діяльності
або галузі знань і є
основою для
оригінального мислення
та проведення
досліджень,
Критичне осмислення
проблем у галузі та на
межі галузей знань

+

Уміння/навички
Ум1 Спеціалізовані
уміння/навички розв’язання
проблем, необхідні для
проведення досліджень та/або
провадження інноваційної
діяльності з метою розвитку
нових знань та процедур
Ум2 Здатність інтегрувати
знання та розв’язувати складні
задачі у широких або
мультидисциплінарних
контекстах
Ум3 Здатність розв’язувати
проблеми у нових або
незнайомих середовищах за
наявності
неповної
або
обмеженої
інформації
з
урахуванням аспектів соціальної
та етичної відповідальності

Комунікація
К1 Зрозуміле і
недвозначне
донесення власних
знань, висновків
та аргументації до
фахівців і
нефахівців,
зокрема, до осіб,
які навчаються

Відповідальність та
автономія
АВ1 Управління робочими
або навчальними процесами,
які є складними,
непередбачуваними та
потребують нових
стратегічних підходів
АВ2 Відповідальність за
внесок до професійних
знань і практики та/або
оцінювання результатів
АВ3 Здатність
продовжувати навчання з
високим ступенем автономії

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
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концепцій і парадигм сучасної географії, історії
розвитку географічних досліджень та ідей для
дослідження природно- і суспільно-територіальних
систем на різних рівнях просторової організації.
СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних
проблем та особливостей взаємодії природи й
суспільства із застосуванням принципів
раціонального використання територіальних ресурсів,
основ законодавства у сфері природокористування,
міського та регіонального розвитку і планування
територій для розроблення пропозицій з оптимізації
природокористування та забезпечення сталого
розвитку регіонів.
СК 3. Здатність використовувати спеціальні
географічні методи й підходи, геоінформаційні
технології для розв’язання конкретних науковоприкладних проблем у сфері географії,
природокористування, міського та регіонального
розвитку.
СК 4. Здатність розробляти та сприяти впровадженню
регіональних програм сталого розвитку територій,
здійснювати геопланування територій різного
ієрархічного рівня.
СК 5.Здатність здійснювати фахову оцінку програм,
стратегій і планів розвитку територій, процесів
глобалізації, регіоналізації та урбанізації у світі,
проводити їхню геоекологічну й супільногеографічну експертизу та моніторинг.
СК 6. Здатність застосовувати у професійній
діяльності теоретичні знання і практичні навички
системного аналізу і синтезу, географічного
моделювання та прогнозування.
СК 7. Здатність застосовувати міждисциплінарні
підходи при критичному осмисленні проблем
природокористування, геопланування, міського та
регіонального розвитку, рекреації та туризму
оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та
екологічні наслідки управлінських рішень у сфері
природокористування, міського та регіонального

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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розвитку .
СК 8. Здатність планувати, проводити та публічно
презентувати результати наукових досліджень,
забезпечити зрозуміле донесення власних знань,
висновків та аргументацій до фахівців і нефахівців.
СК 9. Здатність здійснювати науково-педагогічну
діяльність у закладах вищої освіти на засадах
компетентнісного підходу.
Додатково для освітньо-наукових програм:
СК 10. Здатність самостійно визначати актуальні
аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах
природничо- і суспільно-географічних досліджень,
здобувати нові знання, використовуючи сучасні
освітні та дослідницькі технології.
СК 11. Здатність критично оцінювати ключові тренди
перебігу природно- і суспільно-географічних процесів
з точки зору формування нових напрямів у наукових
дослідженнях.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Таблиця 2

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

СК 11

СК 10

СК 9

СК 8

СК 6

СК 7

+

+

+

+

СК 5

+

+

+

+

СК 4

+

СК 3

+

+
+

+

СК 2

ЗК 8

ЗК 7

ЗК 6

ЗК 5

ЗК 4

ЗК 3

ЗК 2

Компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності

СК 1

ПР01. Застосовувати набуті теоретичні знання та
практичні навички для дослідження природно- і
суспільно-територіальних систем на різних рівнях
просторової організації.
ПР02. Оцінювати результати власної роботи,
демонструвати уміння працювати в команді.
ПР03. Вільно спілкуватися із професійних і
наукових питань іноземною мовою.
ПР04. Здійснювати дослідження та/або провадити
інноваційну діяльність з метою отримання нових
знань, розроблення нових методів і процедур в
географії та міждисциплінарних контекстах.
ПР05. Вміти виявляти, ставити та розв’язувати
науково-прикладні проблеми, здійснювати
критичну оцінку прийнятих рішень.
ПР06. Застосовувати сучасні моделі та
інформаційні технології для проведення
досліджень і розробок у сфері географії,
природокористування, міського та регіонального
розвитку.
ПР07. Брати участь у розробленні програм та
стратегій міського та регіонального розвитку,
плануванні територій різного ієрархічного рівня
ПР08. Здійснювати дослідження природно- і
суспільно-географічних проявів розвитку

Загальні компетентності

ЗК 1

Програмні результати навчання

Інтегральна
компетентність

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
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геосистем у складних і непередбачуваних умовах,
прогнозувати їхній розвиток, аналізувати
альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні
наслідки.
ПР09. Проводити фахову оцінку програм, стратегій
і планів розвитку територій, здійснювати їхню
геоекологічну і соціально-економічну експертизу
та моніторинг.
ПР10. Застосовувати геоінформаційні технології,
створювати та досліджувати моделі природно- і
суспільно-географічних проявів розвитку геосистем,
визначати можливості та межі їх застосування.
ПР11. Оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні та геоекологічні наслідки реалізації
управлінських рішень у сфері
природокористування, міського та регіонального
розвитку, рекреації та туризму.
ПР12. Планувати й виконувати теоретичні та
прикладні дослідження, робити обґрунтовані
висновки, аналізувати та презентувати результати
досліджень.
ПР13. Здійснювати науково-педагогічну діяльність
у закладах вищої освіти, розробляти необхідне для
цього навчально-методичне та інформаційне
забезпечення.
Додатково для освітньо-наукових програм:
ПР14. Формулювати наукові гіпотези, визначати
актуальні аспекти у фундаментальних і прикладних
напрямах досліджень, розробляти та управляти
проєктами у сфері географії, природокористування,
міського та регіонального розвитку.
ПР15. Самостійно оцінювати ключові тренди
розвитку природно- і суспільно-географічних
процесів для формування нових напрямів наукових
досліджень.

.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

18

