
Опис начальної дисципліни   ВВ.3.1.01 
                                                          шифр 

Управління проектами та міжнародне співробітництво в галузі географії  
назва дисципліни 

 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта  

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність 
014.07 Середня освіта 
(Географія) Денна Заочна 

Лекції: 
14 6 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
14 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
картографічних творів і 
таблиць. Практичні  заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом  
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Колоквіум. 
 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:  2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Методи і методика суспільно-
географічних досліджень 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про 
сучасні форми, способи та організацію міжнародного наукового співробітництва в 
галузі географії. Студент повинен знати: форми, рівні та способи організації 
міжнародного наукового співробітництва в галузі географії. Студент повинен вміти 
здійснювати пошук міжнародних наукових проектів та здійснювати на початковому 
рівні управління міжнародними науковими проектами в галузі географічних 
досліджень. 
Програма навчальної дисципліни: Міжнародне наукове співробітництво: минуле і 
сучасність. Форми, способи та рівні міжнародного наукового співробітництва в галузі 
географії. Методи, механізми та організаційні особливості управління міжнародними 
науковими проектами.   
Бібліографія: 1.Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – 
Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с. 2. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. 
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 
– 248 с. 3. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – 
Київ: Слово, 2004. – 240 с. 



Опис начальної дисципліни   ВВ.3.1.02 
                                                            шифр 

Географічні аспекти теорії взаємодії суспільства і природи 
назва дисципліни 

 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта  

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність 
014.07 Середня освіта 
(Географія) Денна Заочна 

Лекції: Освітній рівень  
(бакалавр/магістр) 
магістр 

14 6 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 14 4 

Лабораторні заняття: 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
слайдів і таблиць 
Практичні роботи. 

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом   
1 рік 

- - 

Семестр    ІІІ Індивідуальна робота: 
- - 

Самостійна робота: 
Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота: 4год. 62 80 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні роботи, 
колоквіум. 
 

Мова навчання - українська Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Передумови навчання: 
Фізична географія,  
екологія. 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

Мета і завдання навчальної дисципліни є засвоєння студентами базових знань 
про закони взаємодії суспільства і природи, практичних навичок у використанні 
цих знань у практиці навчання в загальноосвітній і вищий школах. 
Програма навчальної дисципліни: біосфера і людина. Історичні етапи 
взаємодії суспільства і природи. Глобальні аспекти соціально-економічного 
розвитку. Екологічні наслідки соціально-економічного розвитку людства. Шляхи 
вирішення екологічних проблем людства. 
Бібліографія: 1. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования. 
– М.: Закон и право, Издательское объединение «ЮНИТИ», 1998. 2. Маркович 
Д. Ж. Социальная экология. – М., 1997.  3. Небель Б. Наука об окружающей 
среде. Как устроен мир? – М., Мир, 1993. 



Опис навчальної дисципліни ВВ.3.2.01 
                                                                   шифр 

Теорія систем та системний аналіз в географії 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження 

з дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта  

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність 
014.07 Середня освіта 
(Географія) Денна Заочна 

Лекції: Освітній рівень  
(бакалавр/магістр) 
магістр 

14 6 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 
2 рік 

- - 

Методи навчання: 
Лекції із застосуванням 
слайдових презентацій та 
семінарські заняття. 

Семестр   ІІІ Лабораторні заняття: 
14 4 

Індивідуальна робота: 
Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 2 год. 
- самостійна робота 4 год.   

Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю: 
Модульні контрольні роботи. 
 

Мова навчання - українська 
62 80 
Співвідношення 

аудиторних годин і годин 
СРС: 

Передумови навчання  
Філософія 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

Мета і завдання навчальної дисципліни - є знання сучасної науки пропоняття «ціле», 
«частина», «цілісність» та їх методологічну роль, філософські категорії та принципи, 
системний характер наукового знання, поняття «система», «системне дослідження», 
«системний підхід», «системний аналіз», категоріальне значення поняття 
«система»,визначення системи як комплексу взаємодіючих елементів. 
Програма навчальної дисципліни: методологічні,теоретичні та методичні основи 
загальної теорії систем та системного аналізу. Поняття прозагальний, єдиний момент 
– інваріантне значення об’єктивно існуючих матеріальних утворень, поділ матеріальних 
утвореннь на елементи та синтез їх в системи.  
Бібліографія: 1. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем — критический обзор// 
Исследования по общей теории систем – М., 1969. 2. Месарович М. Д. Общая теория 
систем и ее математические основы // Исследования по общей теории систем. – М., 
1969.3. Уемов А.И. Системы и системные параметры // Проблемы формального анализа 
систем. – М., 1968. 4. Эшби У. Р. Общая теория систем как новая научная дисциплина // 
Исследования по общей теории систем. – М., 1969. 5. Влауберг М. В., Юдин Э. Г. 
Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. 



Опис начальної дисциплін   ВВ.3.2.02 
шифр 

Геоконфліктологія 
назва дисципліни 

 
Загальні характеристики 

дисципліни  
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
01 Освіта  

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність 
014.07 Середня освіта 
(Географія) Денна Заочна 

Лекції: 
14 6 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
 магістр Семінарські (практичні) 

заняття: 
14 4 

Методи навчання 
Лекції із застосуванням 
картографічних творів і 
таблиць. Практичні заняття. 

Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 
2 рік 

Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІІІ 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Колоквіум, тести, модульні 
контрольні роботи 
 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:   2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Методи географічних 
досліджень 

1/2 1/8 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – сформуватиу студентів уявлення про 
закономірності виникнення, перебігу та врегулювання геосистемних конфліктів. 
Студент повинен знати: передумови і чинники виникнення, основні стадії динаміки і 
типи, а також способи врегулювання конфліктів в територіальних системах. Студент 
повинен вміти ідентифікувати конфліктну ситуацію, визначати тип конфлікту, ступінь 
конфліктності та оцінювати рівень конфліктогенності територіальної системи. 
Програма навчальної дисципліни: Конфлікт як атрибутивна риса буття. 
Суперечності існування геосистем. Внутрішньосистемні та міжсистемні конфлікти. 
Основні підходи до типології конфліктів територіальних систем. Стадії, суб’єкти та 
наслідки конфліктів в територіальних системах. Управління геосистемними 
конфліктами. 
Бібліографія: 1. Галаган В.Я., Орлов В.Ф., Отич О.М. Конфліктологія: Конспект 
лекцій. Для підготовки магістрів усіх форм навчання. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 292 с. 
2. Орлянський В.С. Конфліктологія: Підручник. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 
160 с. 3. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.  
 


