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Профіль освітньої програми зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)
ІІ. Профіль програми бакалавра
зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)
1 – Загальна інформація
Рівненський державний гуманітарний університет
Повна назва
Кафедра екології, географії та туризму
закладу вищої
освіти та
структурного
підрозділу
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Рівень вищої
освіти
Бакалавр
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації
мовою оригіналу
Бакалавр середньої освіти, вчитель географії
Освітнякваліфікація
Середня освіта (географія)
Офіційна назва
освітньої програми
одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін освітньої складової
Тип диплому та
освітньо-професійної програми 2 роки 10 місяців
обсяг освітньої
програми
Сертифікат про акредитацію УД №18009351 Термін дії до
Наявність
01 липня 2024 року
акредитації
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL –
Цикл/рівень
7 рівень
Наявність ступеня «молодшого бакалавра» (освітньоПередумови
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Українська мова
Мова(и)
викладання
01 вересня 2019 року до 01 липня 2024 року
Термін дії
освітньої програми
Інтернет адреса
постійного
http://www.rshu.edu.ua
розміщення опису
освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Формування у здобувачів здатності розв’язувати складні
спеціалізовані задачі з організації освітньо-виховного
процесу, зумовлені закономірностями й особливостями
сучасної теорії та методики навчання географії, які
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
3 – Характеристика освітньої програми
01 Освіта / Педагогіка
Предметна область

014 Середня освіта
(галузь знань,
спеціальність)
Теоретичний зміст предметної області. Сучасні теоретичні
Орієнтація
освітньої програми основи географічних наук, базові знання з природничих і
суспільних наук (достатні для формування предметних
компетентностей з географії), теоретичні основи наук про
освіту, загальної і вікової психології, методики навчання
географії у загальноосвітніх навчальних закладах.
Методи, методики та теології: Методи географічних наук
(польових досліджень та обробки географічної інформації, у
тому числі з використанням інформаційних технологій).
Методики освітніх наук і психології з організації освітньовиховного процесу. Методика
формування предметних
компетентностей з географії в середніх загальноосвітніх
навчальних закладах.
Інструменти та обладнання: Обладнання та устаткування,
необхідне для лабораторних і польових досліджень
географічних об’єктів і систем, технічні засоби навчання,
друковані та Інтернет-джерела інформації для формування
предметних компетентностей з географії в процесі навчання
здобувача і необхідних в освітньому процесі з географії в
школі; використання баз для проведення навчальних і
виробничої практик в інших освітніх установах (за
договорами про співпрацю).
Загальна освіта в галузі «Освіта» спеціальності Середня
Основний фокус
освітньої програми освіта (за предметною спеціальністю «Географія»)
Ключові слова: географія, картографія, топографія,
та спеціалізації
ландшафт, геологія, метеорологія, клімат, геоморфологія,
гідрологія, рекреація, туризм, економічна і соціальна
географія, краєзнавство, педагогіка, екскурсія, демографія.
Обов’язковий семестр міжнародної мобільності реалізується
Особливості
шляхом викладання окремих професійних дисциплін
програми
англійською мовою
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
2320
Вчитель закладу загальної середньої освіти
Придатність до
працевлаштування
2351.1 Молодший науковий
2351.1
2351.1
2442.1

співробітник (методи навчання)
Науковий співробітник (методи навчання)
Науковий співробітникконсультант (методи навчання)
Молодший науковий співробітник (археографія,
археологія, географія, кримінологія, палеографія,
соціологія)

2442.1

2442.1

2442.2
Продовження
освіти
Викладання та
навчання

Оцінювання
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності
(ФК)

Науковий співробітник (археографія,
археологія, географія, кримінологія, палеографія,
соціологія)
Науковий співробітник-консультант (археографія,
археологія, географія, кримінологія, палеографія,
соціологія)
Географ

Можливість навчання на другому (магістерському) рівні.
5 – Викладання та оцінювання
Проблемно орієнтоване навчання з елементами самонавчання
за такими методами та технологіями як: збір, обробка та
інтерпретація результатів досліджень; навички наукововиробничої, проектної, організаційної та управлінської
діяльності.
Письмові та усні екзамени, презентації, практики, вхідний та
вихідний модульний контроль, захист кваліфікаційної роботи.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні
завдання в галузі середньої освіти, що передбачає
застосування концептуальних методів освітніх наук та
географічної науки і характеризуються комплексністю та
невизначеністю педагогічних умов організації освітньовиховного процесу в основній (базовій) середній школі.
ЗК01.Знання й розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК02.Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів).
ЗК03.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК04.Здатність працювати в команді.
ЗК05.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.
ЗК06.Здатність застосовувати набуті знання в практичних
ситуаціях.
ЗК07.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність грамотно спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК09.Здатність використовувати знання іноземної мови в
освітній діяльності.
ЗК10.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ФК01. Здатність демонструвати знання про структуру
географії, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі
наук, етапи історії розвитку, значення для суспільства.
ФК02. Здатність застосовувати базові знання з природничих
та суспільних наук у навчанні та професійній діяльності при

вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, України,
природних і суспільних територіальних комплексів.
ФК03. Здатність використовувати поняття, концепції,
парадигми, теорії географії для характеристики географічних
явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному,
регіональному, в межах України, локальному).
ФК04. Здатність належно використовувати географічну
термінологію, ефективно і вільно передавати географічні ідеї,
принципи і теорії письмовими, усними та візуальними
засобами.
ФК05. Здатність орієнтуватися у світовому й національному
географічному освітньо-науковому просторі в контексті
необхідності
постійного
розширення
і
актуалізації
географічних
знань
для
підвищення
професійної
майстерності.
ФК06. Здатність виконувати польові дослідження природних
і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження,
інтерпретувати
отримані
результати
досліджень,
застосовувати їх у професійній діяльності.
ФК07. Здатність застосовувати набуті географічні і
психолого-педагогічні компетентності, знання сучасних
методик і освітніх технологій для формування в учнів
загальних і предметних компетентностей та здійснення
міжпредметних зв’язків географії відповідно до вимог
державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» в
основній (базовій) середній школі.
ФК08. Уміння організувати роботу учнів за рівнями
засвоєння навчального матеріалу та застосовувати методи
діагностування навчальних досягнень учнів з географії,
здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та
професійного самовизначення учнів, підготовки їх до
свідомого вибору життєвого шляху.
ФК09. Здатність до комплексного планування, організації та
здійснення навчальних проектів, підготовки аналітичної
звітної документації та презентацій.
ФК10. Здатність до комунікації зі спільнотами, уміння
організувати комунікацію учнів і вихованців, створювати
рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє
навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурноекономічних особливостей.
ФК11. Здатність до пошуку джерел географічної інформації
та її наукового опрацювання і використання, зокрема,
порівняння, аналізу і представлення на основі географічних
методів і підходів, у тому числі інформаційних технологій.
ФК12. Здатність вивчати психологічні особливості засвоєння

учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу
ефективності та корекції освітньо-виховного процесу у
середній школі.
ФК13. Здатність розуміти та пояснювати особливості фізикогеографічних об’єктів у геосферах, взаємозв’язки у
ландшафтах та біогеоценозах.
ФК14. Здатність пояснювати закономірності територіальної
організації суспільного виробництва, просторових процесів та
форм організації життя людей у світі, його регіонах та
країнах.
ФК15. Здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між
природним середовищем та людиною, розуміти та
пояснювати стратегію сталого розвитку людства.
ФК16. Здатність встановлювати роль і місце України у
сучасному світі в контексті географічних чинників її
розвитку,
аналізувати
і
пояснювати
особливості
геопросторової організації природи, населення і господарства
України.
ФК17. Здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках
географії, у позакласній та позашкільній діяльності.
ФК18. Здатність до аналізу безпечності умов перебування та
відпочинку туриста, застосування методологічного апарату
вивчення безпечності туристичної подорожі, організації
безпечної подорожі, страхування туристів при організації
туру.
ФК19. Здатність орієнтуватись в організації рекреаційнотуристичного простору.
ФК20. Здатність застосовувати уміння роботи зі
статистичними даними, збору, узагальнення та обробки
статистичної інформації, що відображає стан природних і
суспільних територіальних систем.
ФК21. Здатність застосовувати екологічні підходи до
організації обслуговування туристів для забезпечення сталого
розвитку туристичної галузі
7 – Програмні результати навчання
Нормативний зміст за стандартом вищої освіти України
підготовки бакалавра передбачає наступні програмні
результати навчання:
1. знає та розуміє основні концепції, парадигми, теорії та
загальну структуру географічної науки, предмет її
дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії
розвитку географії;
2. знає географічну термінологію та номенклатуру;
3. описує основні механізми функціонування природних і

суспільних
територіальних
комплексів,
окремих
її
компонентів, класифікує зв'язки і залежності між
компонентами, знає причини, перебіг і наслідки процесів, що
відбуваються в них;
4. пояснює просторову диференціацію географічної
оболонки і географічного середовища на глобальному,
регіональному та локальному територіальних рівнях;
5. пояснює зміни, які відбуваються у географічному
середовищі під впливом природних і антропогенних чинників,
формулює наслідки і детермінанти в контексті концепції
сталого розвитку людства;
6. знає сучасні теоретичні та практичні основи методики
навчання географії в загальноосвітній школі;
7. знає психолого-педагогічні аспекти навчання і
виховання учнів.
8. аналізує державний стандарт основної (базової)
середньої школи і навчальні програми з географії та
природознавства для планування і конструювання основних
видів навчальної діяльності учнів;
9. застосовує базовий поняттєвий, термінологічний,
концептуальний апарат географії, її теоретичні й емпіричні
досягнення на рівні, що дозволяє інтерпретувати природно- та
суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати та
порівнювати різні погляди на проблемні питання сучасної
географії;
10. вибирає і застосовує основні методики та інструменти,
які є типовими для різних галузей географії, виконує
стандартні виміри і спостереження основних параметрів
географічного середовища, необхідні для формування
предметних компетентностей з географії в середніх
загальноосвітніх навчальних закладах;
11. демонструє
уміння
охарактеризувати
регіони,
ландшафти і біогеоценози, пояснити їх особливості і
взаємозв’язки, сформовані географічним положенням та
іншими географічними чинниками;
12. встановлює роль і місце України у сучасному світі в
контексті географічних чинників її розвитку;
13. володіє основами професійної культури при підготовці
та редагуванні текстів державною мовою зі спеціальності та
предметної спеціальності;
14. володіє однією з іноземних мов на рівні, необхідному
для роботи з навчально-методичною літературою зі
спеціальності та предметної спеціальності;
15. здійснює відбір, аналіз, представлення і поширення
географічної інформації, використовуючи різноманітні

письмові, усні та візуальні засоби, картографічні методи (в
тому числі – за допомогою інформаційних технологій);
16. формує в учнів уміння користуватися географічною та
картографічною мовою в навчальному процесі, застосовувати
алгоритми користування картографічною продукцією при
характеристиці окремих географічних об`єктів і територій;
17. застосовує сучасні методики і технології, в тому числі і
інформаційні, для забезпечення формування в учнів
предметних компетентностей та для формування основ
цілісної природничо-наукової картини світу відповідно до
вимог
державного
стандарту
з
освітньої
галузі
«Природознавство» основної (базової) середньої школи;
18. уміє самостійно вести польові природознавчі, фізикогеографічні й суспільно-географічні дослідження, необхідні
для організації практичних занять з географії в школі та для
позашкільної краєзнавчої і природоохоронної роботи;
19. застосовує методи діагностування досягнень учнів,
здійснює педагогічний супровід процесів соціалізації та
професійного самовизначення учнів, підготовки їх до
свідомого вибору життєвого шляху;
20. має навички оцінювання непередбачуваних проблем у
професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх
вирішення, здатний нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності;
21. дотримується сам під час польових і виробничої
практик, та формує в учнів екологічні цінності й
відповідальне ставлення школярів до природи, повагу до
культурних цінностей і традицій місцевого населення під час
краєзнавчих екскурсій і туристичних походів.
22. організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно
працює в команді (педагогічному колективі освітнього
закладу, інших професійних об’єднаннях), визначає
оптимальні шляхи організації учнівського колективу в різних
видах діяльності;
23. розуміє значення культури як форми людського
існування, цінує різноманіття та мультикультурність світу і
керується у своїй діяльності сучасними принципами
толерантності, діалогу і співробітництва.
24. самостійно організовує процес навчання упродовж
життя і вдосконалює з високим рівнем автономності здобуті
під час навчання предметні компетентності;
25. забезпечує
рівноправне,
справедливе
освітнє
середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх
соціально-культурно-економічних особливостей.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній
Специфічні
процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад
характеристики
два роки та рівень наукової та професійної активності, який
кадрового
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та
забезпечення
результатів професійної діяльності особи (п. 30 Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 р.
№1187 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від
10.05.2018 р. № 347)). Кадровий склад групи забезпечення
включає з розрахунку на кожні тридцять здобувачів вищої
освіти всіх рівнів необхідну кількість викладачів, що мають
кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий ступінь
або вчене звання.
Виконання програм навчальних дисциплін забезпечується
Матеріальноматеріально-технічним оснащенням кабінетів і лабораторій,
технічного
основний перелік яких включає:кабінети комп’ютерної
забезпечення
техніки, спеціалізовані навчально-тренінгові лабораторії та
кабінети, що створюють умови для набуття студентами
спеціальних компетентностей зі спеціальності 014 Середня
освіта (Географія).
Офіційний
сайт
РДГУ:
http://som-rshu.rv.ua/;
точки
Інформаційне та
бездротового доступу Інтернет;наукова бібліотека, читальні
навчальне
зали
РДГУ;електронна
бібліотека
РДГУ:
методичне
http://library.rshu.edu.ua
;
дидактичні
матеріали
для
забезпечення
самостійної та індивідуальної роботи студентів з
дисциплін;програми практик. 100% забезпечення навчальнометодичними комплексами дисциплін.
9 – Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між Рівненським
Національна
державним гуманітарним університетом та вищими
кредитна
навчальними закладами й науковими установами України.
мобільність
На основі двосторонніх договорів між Рівненським
Міжнародна
державним гуманітарним університетом та зарубіжними
кредитна
навчальними закладами
мобільність
Можливе
Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

