
 

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

 

 

 

А. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та 

галузевої академій наук, тощо) – Лісовський С.А., д. геогр. н., ст. н. с., 

завідувач відділу природокористування та збалансованого розвитку Інститут 

географії НАН України 

 

Б. Відгуки представників професійних асоціацій – Давидюк М.І. (ступінь Ph.D 

у галузі політології), директор Аналітичного центру «Політика»  

 

B. Відгуки представників ринку праці – Вдовиченко В.А., експерт Ради 

зовнішньої політики «Українська призма»,к.істор. н., доцент кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Київського 

університету імені Бориса Грінченка,  



ПЕРЕДМОВА 
Розроблено робочою групою у складі: 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 

членів проектної 

групи 

Найменування 

посади 

(для сумісників - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно  

Стаж 

науков

о-

педагог

ічної 

та/або 

науков

ої 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації 

за напрямом, науково-

дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Яценко Борис 

Павлович,  

 

Голова проектної 

групи 

Професор кафедри 

країнознавства та 

туризму 

географічного 

факультету КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Ленінградський 

державний 

університет, 

1963 р., 

Сходознавець; 

1963 Економіко-

географ. Диплом 

Т№537086 

Доктор географічних 

наук, 11.00.02 – 

економічна та соціальна 

географія; професор 

кафедри країнознавства 

та туризму. Докторська 

дисертація (2001 р.): 

«Структура 

господарства Японії». 

47 Автор близько 300 наукових 

робіт, зокрема 35 монографій. 

Монографії: 

1. Глобальні виклики 

сучасності: суспільно-

географічний вимір. ВПЦ 

"Київський університет", Київ - 

2014. 

Підручники та навчальні 

посібники: 

1. 5. Політична географія…. 

2.Географія: країни і регіони. 

Програма з географії для 

профільної школи «Географія: 

країни і регіони», 10 клас. – 

МОН України, Київ - 2017. 21 

с. 

3. Програма з географії для 

профільної школи, 11 клас. 

Програма з географії для 

профільної школи, 11 клас. 

МОН України, Київ - 2017 р. 

21 с. 

4.Географічне країнознавство: 

підручник / Я.Б.Олійник, 

Б.П.Яценко, О.О.Любіцева; за 

наук.ред. проф. Я.Б.Олійника, 

Стажування в Гарвардському 

університеті (США) – 2015 рік. 

Сертифікат 

 



Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ» 

Київський університет», 2016.- 

911 с. 

4. Політична географія і 

геополітика, Київ, - 2007 р. 

Основні наукові статті: 

1. Політична географія: сучасні 

поля і напрями досліджень. 

Географія і економіка в рідній 

школі. – 2015. – №9, стор. 31-

36. 

2. США як фактор сили в 

геоконфліктних ситуаціях в 

Азії (2001-2015). Географія та 

туризм: Науковий збірник. – 

К.: Альфа-Пік, 2016, №37, 294 

с. 

3. Contemporary trends of 

political  geography. Географія і 

туризм: Збірник наукових 

праць, Випуск 29, К.: 

Альтерпрес, 2014 

Іноземні видання: 

1.Участь у географічному 

конгресі Європейського 

географічного союзу, м. 

Брюссель, Бельгія, 2017 р. 

2.  33-ій    Міжнародний 

географічний конгрес (Пекін, 

2016 р.);  

3. Міжнародні конференції 

Міжнародного географічного 

союзу та Географічного союзу 

Європи: Кіото (2013 р.), Краків 

(2014 р.), Будапешт (2015 р.), 

Брюссель (2017 р.). 

 

Проф. Яценко Б.П. є 

заступником голови товариства 

культурних зв’язків «Україна --

Японія». 



Керує   роботою магістрантів, 

аспірантів (захищено 11 

кандидатів і 1 доктор  

географічних наук) 

2.  Кіптенко Вікторія 

Костянтинівна,  

 

член проектної 

групи 

Доцент кафедри 

країнознавства та 

туризму 

географічного 

факультету КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

державний 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка 

(1989; Географія; 

Географ, методист 

екскурсійної 

справи. Викладач) 

Кандидат геогр. наук; 

спеціальність 11.00.02 – 

економічна та соціальна 

географія; 

«Територіальна 

організація комплексу 

міжнеародного туризму 

України»; доцент 

кафедри країнознавства 

та туризму 

23 Автор 100 наукових і 

навчально-методичних праць: 

Монографії: 

1.. The Geopolitical Trial of 

Tourism in Modern Ukraine in 

Tourism and Geopoiltics: Issues 

and Concepts from Central and 

Eastern Europe// Monograph. 

Edited by Derek Hall. CABI 

International. Oxfordshire, UK -

Boston, USA. - 2017. – P. 51 - 

86. 

2. Глобальні виклики 

сучасності: суспільно- 

географічний вимір: 

монографія/ за ред. 

В.К.Кіптенко, Б.П.Яценка. - К.: 

ВПЦ «Київський університет», 

2012. – 255 с. 

3. Глобалізація світового 

господарства: геопросторовий 

вимір: монографія /кол. авт.; за 

ред. О.О.Любіцевої, 

В.К.Бабарицької (Кіптенко), 

Б.П. Яценка - К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2010. 

– 160 с. 

4. Світове господарство в 

умовах глобалізації: 

Монографія / кол. авт.; за ред. 

Я.Б.Олійника, Б.П.Яценка, 

В.К.Бабарицької (Кіптенко). – 

К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2004. – 145 с. 

Підручники та навчальні 

посібники:  
1.Географічне країнознавство: 

Підвищення кваліфікації: 

1. University of Edinburgh, UK - 

Critical thinking in Global 

Challenges – 2013. 

2. Pennsylvania State University, 

USA – Maps and Geospatial 

revolution - 2013 

3. University of Illinois at Urbana-

Campaign, USA – Introduction to 

Sustainability, 2013 

4. Georgetown University, USA – 

Globalization’s  Winners and 

Losers: Challenges for Developed 

and Developing Countries, 2013 

5. University of  Texas System, 

USA – Age of Globalization, 2014 

6. Stanford University, USA – 

Organizational Analysis, 2014 

7. Pennsylvania State University, 

USA - Geospatial Intelligence and 

geospatial Revolution – 2015 

8. Sciences Po, France – Espace 

mondial, a French vision of Global 

Studies, 2017 

9.  Сертифікат (кваліфікаційний 

іспит з англійської мови за 

програмою додаткової (до вищої) 

освіти іноземної мови для 

наукових і професійних цілей), 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

інститут філології, 2013 р. 

 

 

 

 

 



підручник / Я.Б.Олійник, 

Б.П.Яценко, О.О.Любіцева; за 

наук.ред. проф. Я.Б.Олійника, 

Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ» 

Київський університет», 2016.- 

911 с. 

2. Економічна і соціальна 

географія світу. Підручник для 

10 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. - Київ: 

Наш час. – 2014.   

3.Країнознавство: основи 

теорії// Яценко Б.П., Кіптенко 

В.К. – К: Либідь, 2009 – 312 с. 

Основні наукові статті: 

1.  Globalization:   the 

geographical nexus. Вісник 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка. Географія. Київ -

2017.  

2. Генетична типологія мікро-

націй (віртуальних держав). 

Географія та туризм: Науковий 

збірник, №27, - Київ, 2014. -  

К.: Альфа-ПІК.- с. 173-184 

3. Critical thinking: practice in 

reading assignments on 

Geoglobalistics. Класичний 

університет у контексті 

викликів епохи матеріали 

україно-польської міжнародної 

наукової конференції (м.Київ, 

22-23 вересня 2016)/[уклад.: 

А.С.Філіпенко та ін.].- К.: 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2016 - С. 137-138 

Іноземні видання: 

1.New Media and Travel and 

Tourism Consumer Habits: Case 



of Ukraine // Proceedings of the 

International Scientific 

Conference "Topical problems of 

modern science". June 16, 2017, 

Warsaw, Poland. Vol.3. - P.9-12. 

3. Digital transformation of travel 

and tourism industry of Ukraine 

in Tourism Role in the Regional 

Economy: Regional Tourism 

Product – Theory and Practice. - 

University of Business in 

Wroclaw. - 2013. 

 

Бере участь у міжнародних та 

всеукраїнських наукових і 

науково-практичних  

конференціях. 

Керує роботою магістрантів, 

аспірантів (захищено 3 

кандидата геогр. наук) 

К.геогр.н., доц. Кіптенко В.К., 

разом з к.геогр.н., доц. 

Мотузенко О.О. (кафедра 

географії України) бере участь 

у проекті GRAGE: Green and 

Gray in Europe: elderly living in 

urban areas (в рамках проекту 

«Горизонт – 2020). 

3.  Любіцева Ольга 

Олександрівна,  

 

член проектної 

групи 

Завідувач кафедрою, 

професор кафедри 

країнознавства та 

туризму 

географічного 

факультету КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

державний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1977 р. (географ, 

викладач 

географії). 

Диплом В-

1№625016 

Доктор географічних 

наук, 11.00.02 – 

економічна та соціальна 

географія; професор 

кафедри країнознавства 

та туризму; докторська 

дисертація (2003 р.): 

«Геопросторова 

організація 

туристичного процесу» 

35 Автор понад 200 наукових 

статей і методичних праць, 

автор і співавтор понад 30 

монографій та навчальних 

посібників. 

Монографії: 

1.Особливості формування та 

реалізації туристичної політики 

держави: міжнародний, 

національний, регіональний 

досвід: монографія / кол.авт., за 

ред. А.Ю.Парфіненка.- Х.: 

ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.-

1.Міжнародний географічний 

конгрес, Пекин, Китай, 2016 р. 

( Geography as a Basis for Training 

Specialists of Tourism in Ukraine/ 

The 33rd International. 

2. Сертифікат про проходження 

наукового стажування у Вищій 

Школі Соціально-Природничій 

ім. Вінцента Поля  (м.Люблін) з 

01.02.-28.02.2018р. 



280 с. 

2. Стратегічні оцінки та 

вектори соціально-

економічного розвитку 

України в умовах 

Євроінтеграції та світового 

партнерства: колективна 

монографія/ за заг.ред. д.е.н., 

проф. В.Яценка, 357 c. - 

Monograph/edited by 

V.Yatsenko.-Agenda Publishing 

House, Coventry, United 

Kingdom, 2017С.  

3 Глобальні виклики 

сучасності: суспільно-

географічний вимір. ВПЦ 

"Київський університет", Київ - 

2014. 

Підручники та навчальні 

посібники:  

1. Географічне країнознавство: 

підручник / Я.Б.Олійник, 

Б.П.Яценко, О.О.Любіцева; за 

наук.ред. проф. Я.Б.Олійника, 

Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ» 

Київський університет», 2016.- 

911 с. 

2. Робочий зошит з курсу 

«Географія населення і 

розселення». «Географія 

населення і розселення» 

[робочий 

зошит]/О.О.Любіцева, 

Г.В.Герасименко, 

І.В.Кочеткова. 2-е вид., 

перероб. та доп. - К.: вид. 

«Альфа-ПІК», 2017. - 85 с. 

3. Географія світового 

господарства (з основами 

економіки). Навчальний 

посібник, - Київський 



Національний університет 

імені Тараса Шевченка. - Київ: 

Знання, 2014. 

Основні наукові статті: 

1. Гуманітаризація 

географічної освіти. Класичний 

університет у контексті 

викликів епохи (Classic 

University in the Context of 

Challenges of the 

Epoch): матеріали українсько-

польської міжнародної 

наукової конференції (м. Київ, 

22 –23 вересня 2016 року) / 

[уклад.: А. С. Філіпенко та 

ін.].– К.: Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка, 2016.- 391С.  

Іноземні видання:  
1. Religious landscape of Kyiv: 

Stages of formation and current 

status.  

Central European Conference of 

Historical Geographers Prague, 

Czechia / August 31–September 

2, 2016/. Abstract book. -  

Prague, 2016. – 58 p. – p. 19 

 

Керує   роботою 

магістрантів,  аспірантів. 

Підготувала 1 докторанта, 9 

аспірантів. 

4.  Брайчевський 

Юліан Сергійович,  

 

член проектної 

групи 

Доцент кафедри 

країнознавства та 

туризму 

географічного 

факультету КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

державний 

університет імені 

Т.Г. Шевченка, у 

2002 р. отримав 

диплом магістра 

на кафедрі 

країнознавства та 

туризму, за 

Кандидат геогр. наук; 

спеціальність 11.00.02 – 

економічна та соціальна 

географія 

У 2007 р. захистив 

дисертацію. Тема 

дисертації: 

Функціонування 

системи ЄС у світовому 

15 Автор та співавтор більше 20 

наукових та навчально-

методичних праць 

Монографії: 

1. Колективна монографія 

«Світове господарство в 

умовах глобалізації», 2004 р. 

Підручники та навчальні 

посібники:  

1. Сертифікат (кваліфікаційний 

іспит з англійської мови за 

програмою додаткової (до вищої) 

освіти іноземної мови для 

наукових і професійних цілей), 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

інститут філології, 2013 р. 



спеціальністю 

11.00.02 

економічна та 

соціальна 

географія. 

господарстві 

(суспільно-

географічний аналіз) 

 1.Географічне країнознавство: 

підручник / Я.Б.Олійник, 

Б.П.Яценко, О.О.Любіцева; за 

наук.ред. проф. Я.Б.Олійника, 

Б.П.Яценка. – К.: ВПЦ» 

Київський університет», 2016.- 

911 с. 

3. Політична географія і 

геополітика, Київ, - 2007 р. 

Основні наукові статті: 

1. Географія зовнішньої 

торгівлі та геоекономічний 

вибір України. Географія та 

туризм: Науковий збірник. К.: 

Альфа-ПІК, Вип.28, Київ. - 

2014. 

2. Концепція місця як чинника 

електоральної поведінки та 

регіональна політична 

поляризація в Україні. Наук. 

збірник. "Економічна та 

соціальна географія", Київ. - 

2013 

 

Є   представником кафедри 

країнознавства та туризму в 

Малій академії наук (керує 

науковою роботою). 

Брайчевський Ю.С. є 

членом     журі Всеукраїнської 

шкільної Олімпіади з географії 

та турнірів юних географів. 

Бере участь у підготовці 

національної учнівської 

команди для участі в  

міжнародній Олімпіаді з 

географії. 



5.  Стафійчук  

Валентин 

Іванович,  

 

член проектної 

групи 

Доцент кафедри 

країнознавства та 

туризму 

географічного 

факультету КНУ 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

університет імені 

Тараса Шевченка 

(1994; Географія; 

Географ-

країнознавець. 

Референт 

зовнішньоекономі

чної діяльності. 

Викладач) 

Кандидат геогр. наук; 

спеціальність 11.00.02 – 

економічна та соціальна 

географія; «Політико-

географічні аспекти 

взаємодії господарств 

країн Центральної 

Європи»; доцент 

кафедри країнознавства 

і туризму 

20 Автор та співавтор більше 90 

наукових та навчально-

методичних праць 

Монографії: 

1. Світове господарство в 

умовах глобалізації: 

Монографія / Кол. авторів; за 

ред.. Я. Б. Олійника, 

Б. П. Яценка, 

В. К. Бабарицької. -   2004 р. – 

К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2004. – С.46-57 

2.Глобальні виклики 

сучасності: суспільно- 

географічний вимір: 

Монографія / Кол. авторів; за 

ред. В. К. Кіптенко, 

Б. П. Яценка. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2012. 

– с.127-141, 184-207 

Підручники та навчальні 

посібники:  
1.Політична географія і 

геополітика: Навчальний 

посібник. / Б. П. Яценко, 

В. І. Стафійчук, 

Ю. С. Брайчевський та ін.; за 

ред Б. П. Яценка. – К.: Либідь, 

2007. – 255 с. (С. 140-190). 

2. Політична географія світу: 

Навчальний посібник / 

В. І. Стафійчук. - Херсон, 

ОЛДІ-Плюс, 2016. – 308 с. 

Основні наукові статті: 

1. Тематика політико-

географічних публікацій в 

Україні за 1990-2012 роки // 

Економічна та соціальна 

географія: Наук. зб. / [Ред. кол.: 

Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін.] 

– 2015. – Вип.1 (71). – С.55-61 

1. Сертифікат з англійської мови 

№ Е-26 від 07.03.2014р., Київські 

державні курси іноземних мов 

"Інтерлінгва" 

2. Сертифікат з англійської мови 

№00182712/2133 від 

27.12.2018р., International 

Community SARGOI 

 



2. Сучасне сусідське політико-

географічне положення 

України //  Наукові записки 

СумДПУ імені А.С.Макаренка. 

Географічні науки / голов. ред. 

Б.М.Нешатаєв. -  Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А.С.Макаренка, 

2015. – Вип.6. – С.109-115 

3. Зовнішня торгівля України з 

державами Центральної 

Європи: стан, тенденції, 

перспективи // Актуальні 

проблеми регіональних 

досліджень: матеріали І Міжн. 

наук.-практ. інтернет-

конференції (м. Луцьк, 11-12 

грудня 2017 р.) / за ред.. В. Й. 

Лажніка. – Луцьк: Вежа-Друк, 

2017. – С.201-205 

Іноземні видання: 

1. Ukraine in the system of 

strategic goals of the European 

Union and Russia // European 

Applied Sciences 

Wissenschaftliche Zeitschrift:  

ORT Publishing, 

Schwieberdingerstr. 59, 70435 

Stuttgart, Germany- 2013 - №2  - 

с.166-168 

2. Политическая глобализация 

как фактор структурных 

сдвигов постсоциалистических 

стран Европы // 

Географические науки в 

обеспечении стратегии 

устойчивого развития в 

условиях глобализации: 

материалы Междунар. науч.-

практ. конф., 25-28 окт. 2012 г., 

Минск / редкол.: 

И.И.Пирожник (гл. ред.) [и 



др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 

2012 - с.65-67. 

3. Current regional political and 

geographical position of Ukraine 

// World Science – Warsaw: RS 

Global, 2017. - №12(28). – 

Vol.1. – P.62-68 (70 p.) 

 

Бере участь у міжнародних та 

всеукраїнських наукових і 

науково-практичних  

конференціях і семінарах. 

Керує науковою роботою 

магістрантів та студентів 

 

При розробці Програми враховані вимоги: 

Проекту стандарту вищої освіти України для другого магістерського рівня галузі знань  10 Природничі науки, спеціальності 106 Географія. 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

«ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА» 

«Political Geography and Geopolitics» 

 

 

за спеціальністю 106  Географія  

галузі знань 10  Природничі науки 

 

 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Магістр  

Спеціальність: 106 Географія 

Освітня програма: Політична географія та геополітика 

Спеціалізації: 

1. Політична географія та геополітика 

2. Глобальні та регіональні дослідження 

 

Master  

Speciality 106 Geography 

Political Geography and Geopolitics 

Specializations:  

1. Political Geography and Geopolitics 

2. Global and Regional Studies 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська / англійська 

Ukrainian / English 

Обсяг освітньої 

програми 
120 кредитів ЄКТС, 2 роки 

Тип програми 
Освітньо-наукова  

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного 

підрозділу, у якому 

здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Географічний факультет 

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Geographical Faculty 

Назва закладу вищої 

освіти який бере 

участь у забезпеченні 

програми (заповнюється 

для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

_ 

Офіційна назва 

освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

ЗВО-партнера мовою 

оригіналу (заповнюється 

для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

_ 

Наявність акредитації _ 



Цикл/рівень програми 8 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК); 

7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання 

впродовж життя (EQF LLL) 

Другий цикл Європейського простору вищої освіти (НРFQ 

EHEA) 

Передумови Перший рівень вищої освіти 

Форма навчання Денна (очна) 

Термін дії освітньої 

програми 
5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://geo.univ.kiev.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Надати освіту в області політичної географії із широким 

доступом до працевлаштування, підготувати випускників із 

особливим інтересом до політико-географічної аналітики та 

експертизи на глобальному та регіональному рівнях 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

10 – Природничі науки 

106 – Географія  

Спеціалізації: 

1. Політична географія та геополітика 

2. Глобальні та регіональні дослідження 

 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-наукова прикладна  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта з політичної географії за спеціальністю 

Географія. Ключові слова: політична географія, 

геоконфліктологія, збалансований розвиток, стратегічна 

географія, регіональна та глобальна політична географія. 

Особливості програми Виробничі практики в обсязі не менше 10 %  від загального 

обсягу освітньої програми. 

Участь у національних та міжнародних конгресах, конференціях, 

симпозіумах тощо. Академічна мобільність, участь у грантових 

програмах. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця в закладах освіти, в міжнародних та національних 

урядових та неурядових структурах, у проектно-пошукових та 

науково-дослідних, природоохоронних установах, в органах 

державного та регіонального управління, в консалтингових, 

аналітичних та аутсорсингових компаніях (асистент, методист, 

дослідник, аналітик, експерт).  

Подальше навчання Мають право  продовжити навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти; на отримання післядипломної 

освіти, підвищення кваліфікації, академічної мобільності. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, комптентністно-

орієнтоване, інноваційно-інформаційне, теоретико-прогностичне 

навчання, яке проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних 

занять, в тому числі на базі спеціалізованих лабораторій, 

http://geo.univ.kiev.ua/


самостійної роботи на основі опрацювання навчально-

методичної, наукової фахової літератури та фахових 

періодичних видань української та іноземним мовами, 

консультацій з викладачами. Під час останнього року навчання 

половина часу надається на написання кваліфікаційної 

дипломної роботи, яка  презентується та обговорюється 

публічно. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, 

поточний контроль, усні презентації, захист звітів з практики, 

комплексний кваліфікаційний іспит, захист кваліфікаційної 

роботи магістра (за професійним спрямуванням) 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності предметної області 

політичної географії та геополітики, або у процесі навчання, із 

застосуванням сучасних теорій та методів політико-

географічного аналізу на глобальному, регіональному та 

локальному рівні. 

Здатність ставити та успішно розв’язувати на достатньому 

професійному рівні складні науково-дослідницькі та практичні 

задачі,  узагальнювати практику розвитку і розміщення 

господарства, прогнозувати напрями розвитку, здійснювати 

професійну географічну підготовку здобувачів вищої освіти. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (ЗК-1). 

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-2).  

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності, здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями (ЗК-3). 

4. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення в професійній діяльності (ЗК-4). 

5. Здатність працювати в глобальному міжнародному та 

вітчизняному інформаційному середовищі за фахом(ЗК-5). 

6. Вільно володіти та спілкуватися діловою англійською та 

іншою (шими) іноземною (ними) мовою (мовами) в професійній 

діяльності(ЗК-6). 

7. Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного 

рівня інших галузей знань(ЗК-7). 

8. Здатність до адаптації і дії в новій ситуації, що пов’язана з 

роботою за фахом та вміння генерувати нові ідеї в географічній 

науці (ЗК-8). 

9. Здатність до генерування духу підприємництва, заохочення 

креативності та бажання досягнення успіху і самореалізації, 

здатність розробляти та управляти проектами (ЗК-9). 



10. Здатність до tіme-менеджменту,  (ЗК-10). 

11. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети і 

діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК-11). 

12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що 

виконуються (ЗК-12). 

13. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, 

аналізу та синтезу інформації в географічній науці, проведення 

досліджень на відповідному рівні (ЗК-13). 

14. Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати 

проблеми, забезпечувати якість робіт, що виконуються, діяти 

соціально відповідально та свідомо (ЗК-14). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Знання з політичної географії та геополітики, розуміння 

закономірностей функціонування політосфери у глобальному 

вимірі. 3датність до застосування політико-географічного 

аналізу регіонів та полів сили. (ФК-1). 

2. Пошук та опрацювання різних джерел міждисциплінарної 

інформації (ФК-2). 

3. Знання і розуміння фахової предметної області політичної 

географії та професії. Здатність до використання у професійній 

діяльності існуючих загальних та спеціальних географічних та 

міждисциплінарних теоретичних моделей та практик, 

критичного мислення (ФК-3). 

4. Знання та розуміння теорії географічних місць, здатність до 

стратегічно-географічного орієнтування  на глобальному, 

регіональному та по-країнному рівні (ФК-4). 

5.  Здатність виявляти, оцінювати та картографувати ознаки 

територіальних політичних систем, використовувати  методи 

політико- географічних досліджень країн світу та світосистеми 

(ФК-5). 

6. Знання основних геопросторових особливостей глобальних 

проблем, їх географічної індикації, знання принципів та 

основних індикаторів збалансованого розвитку, глобальних, 

регіональних та місцевих ризиків, нерівності та 

геоконфліктології, здатність застосовувати їх у практичній сфері 

(ФК-6). 

7. Здатність використовувати методи і технології обробки 

просторової географічної інформації, володіти базовими 

навичками використання ГІС-технологій, картографування і 

географічного моделювання (ФК-7). 

8. Здатність наповнювати спеціалізовані бази даних і 

використовувати мережеві ІТ-ресурси та спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення фахових задач (ФК-8). 

9. Володіння базовими інструментами геопросторового 

управління, менеджменту геопросторової інформації та 

просторового аналізу (ФК-9). 

10. Знання еволюції та сучасних  тенденцій розвитку 

географічної науки і освіти  на національному та міжнародному 

рівнях. Здатність їх використовувати у вирішенні професійних 

завдань міждисциплінарного характеру (ФК-10). 

11. Знання з системи глобального, регіонального та локального 

геопросторового управління,  геоменеджменту, геомаркетингу, 

геологістики (ФК-11). 

12. Знання з геограрфічної глобалістики й регіональної 



географії розвитку   (ФК-12). 

13. Знання та вміння практично імплементувати політико-

геогафічні аспекти виборчої інженерії (ФК-13). 

14. Знання й здатність до політико-географічного аналізу 

сучасного інформаційного суспільства.(ФК-14). 

15. Здатність використовувати методи інтеграції політико-

географічного знання у професійній діяльності, забезпечуючи 

імператив сталого розвитку. 

16. Базові знання загальних та спеціалізованих національних, 

зарубіжних та міжнародних географічних знакових систем, 

стандартів географічних назв, інфраструктури геопросторових 

даних та здатність їх застосовувати у професійній діяльності 

(ФК-16). 

17. Здатність здійснювати професійну діяльність на 

міжнародному рівні у різноманітних обставинах в різних 

природних, соціально-економічних та етнокультурних умовах 

(ФК-17). 

18. Знання з педагогіки та психології вищої школи та володіння 

методиками викладання у вищій школі (ФК-18). 

 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

Знати: 

1. Застосовувати базові знання з політичної географії та 

геополітики, розуміння закономірностей функціонування 

політосфери у глобальному вимірі.  

2. Застосовувати у вирішенні професійних завдань існуючі 

загальні та спеціальні географічні та міждисциплінарні 

теоретичні моделі та практики, методи інтегрування 

географічного знання у професійну діяльність, забезпечуючи 

імператив сталого розвитку. 

3. Застосовувати у практичній діяльності знання теорії 

географічних місць, здатність до стратегічно-географічного 

орієнтування  на глобальному, регіональному та по-країнному 

рівні. 

4. Застосовувати у практичній діяльності знання основних 

геопросторових особливостей глобальних проблем, їх 

географічної індикації, знання принципів та основних 

індикаторів збалансованого розвитку, глобальних, регіональних 

та місцевих ризиків, нерівності та геоконфліктології. 

5. Застосовувати у вирішенні професійних завдань базові знання 

з глобального, регіонального та локального геопросторового 

управління,  геоменеджменту, геомаркетингу, геологістики, 

менеджменту геопросторової інформації та просторового 

аналізу. 

6. Застосовувати у вирішенні професійних завдань знання з 

глобальної та регіональної політичної географії  й регіональної 

географії розвитку, політико-географічного аналізу регіонів та 

полів сили. 

7. Застосовувати у вирішенні професійних завдань знання та 

вміння практично імплементувати політико-геогафічні аспекти 

виборчої інженерії. 

8. Застосовувати у практичній діяльності знання й вміння 

політико-географічного аналізу сучасного інформаційного 



суспільства. 

9. Застосовувати у вирішенні професійних завдань 

міждисциплінарного характеру знання сучасних тенденцій 

розвитку географічної науки і освіти на національному та 

міжнародному рівнях.  

10. Застосовувати у професійній діяльності базові знання 

загальних та спеціалізованих національних, зарубіжних та 

міжнародних географічних знакових систем, стандартів 

географічних назв, інфраструктури геопросторових даних. 

11. Застосовувати у професійній діяльності знання та розуміння 

теорії географічних місць, здатність до стратегічно-

географічного орієнтування  на глобальному, регіональному та 

по-країнному рівні. 

Вміти: 

12. Застосовувати теоретичні фахові знання та критичний 

аналіз у практичних ситуаціях. 

13. Застосовувати спілкування рідною та іноземною (ними) 

мовою (вами) як усно, так і письмово. 

14.  Виявляти, оцінювати та виконувати обробку просторово-

часової інформації, ознак територіальних політичних систем, 

використовуючи стандартні методи польових та камеральних 

географічних досліджень регіонів, країн світу та світосистеми 

методами суспільної географії, політичної географії зокрема. 

15. Аналізувати властивості географічного середовища та його 

глобальних трансформацій на регіональному й локальному 

рівнях, використовуючи картографування, географічне 

моделювання, проектування, ГІС-технології, спеціалізовані бази 

даних з використанням мережевих ІТ-ресурсів та спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення фахових задач. 

16. Здійснювати професійну діяльність на міжнародному рівні у 

різноманітних обставинах в різних природних, соціально-

економічних та етнокультурних умовах. 

Комунікація: 

17. Демонструвати навички ефективної міжособистісної 

взаємодії та командної роботи, повагу та цінування 

різноманітності, мультикультурності, гендерної рівності, вміння 

використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

Автономність: 

18. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим, 

виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної 

та міждисциплінарної  інформації, прихильність безпеці та 

поєднувати критичність та самокритичність 

Відповідальність: 

19. Діяти професійно, безпечно та толерантно на основі етичних 

міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсько 

свідомо в різних в різних природних, соціально-економічних та 

етнокультурних умовах, демонструючи визначеність і 

наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків та 

прагнення до збереження навколишнього середовища та його 

різноманіття. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 



Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Залучення до викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

фахівців-практиків, закордонних фахівців. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного спеціалізованого програмного 

забезпечення фаховими програмами, ГІС-моделювання, ArcGis; 

Corel Draw; MapInfo Professional; STATISTICA; Surfer; Deductor 

Studio. 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Використання спеціалізованих фондів бібліотек та наукових 

фондів, науково-дослідних та проектних, виробничих установ,  

авторських розробок науково-педагогічних працівників 

географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з суспільної географії, 

політично географії, геополітики, глобальних та регіональних 

досліджень. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
не передбачено 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі укладених угод про міжнародну академічну 

мобільність Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка із закордонними партнерами на умовах конкурсу. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА»  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент ОП: 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики,  

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ННД.01 Геопросторове управління 6 Іспит 

ННД.02 Геопросторовий вимір глобальних проблем 6 Іспит 

ННД.03 Методологія суспільної географії 6 Іспит 

ННД.09 Науковий семінар з політичної географії 12 Залік 

ННД.04 Професійна та корпоративна етика 3 Залік 

ННД.05 Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 

власності 

3 Залік 

ННД.06 Виробнича практика 6 Диф. залік 

ННД.07 Асистентська практика (без відриву від 

теоретичного навчання 

12 Диф. Залік 

ННД.08 Магістерська робота 6 Захист 

ННД.10 Geoglobalistics (Геоглобалістика) 6 Залік 

ННД.11 Теорія географічних місць 6 Залік 

ННД.12 Актуальні проблеми збалансованого 

розвитку 

6 Іспит 

ННД.13 Геоконфліктологія 6 Іспит 

ННД.14 Geography of Information Society (географія 

інформаційного суспільства) 

6 Іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 90 

Дисципліни вибору студента 

Вибірковий блок 1 (Спеціалізація «Глобальні та регіональні дослідження») 

ДВС.2.02.01 Стратегічна географія 6 Іспит 

ДВС.2.02.02 Міжнародна логістика 6 Іспит 

ДВС.2.02.03 Регіональна географія розвитку 6 Іспит 

Вибірковий блок 2 (Спеціалізація «Політична географія та геополітика») 

1 2 3 4 

ДВС.2.02.01 Політико-географічний аналіз регіонів і 

полів сили 

6 Іспит 

ДВС.2.02.02 Геопросторовий аналіз в політичній 

географії 

6 Іспит 

ДВС.2.02.03 Політико-географічні аспекти виборчої 

інженерії 

6 Іспит 

Вибір з переліку 

Перелік №1 вільного вибору студента 

ДВС.3.01.01 Теорія геополітики 6 Залік 

ДВС.3.01.02 Міжнародні відносини і світова політика 6 Залік 

ДВС 3.01.03 Методика викладання суспільно-

географічних дисциплін у ЗВО 

6 Залік 



Перелік №1 вільного вибору студента 

ДВС.3.01.01 Новітня політична історія України і 

суміжних земель 

6 Залік 

ДВС.3.01.02 Міжнародне право 6 Залік 

ДВС 3.01.03 Методика викладання політико-

географічних дисциплін у ЗВО 

6 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІЕТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

Спеціалізація  «Політична географія та геополітика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛОК 1 

 

 

 

 

Обов’язкові компоненти 

ОП: 

 Геопросторове управління 

 Геопросторовий вимір 

глобальних проблем 

 Методологія суспільної 

географії 

 Geoglobalistics 

(Геоглобалістика) 

 Теорія географічних місць 

 

 

Спеціалізація  

 

«Політична 

географія та 

геополітика»  

 

БЛОК 4 

 

 Науковий семінар з політичної географії 

 Асистентська практика (без відриву від теоретичного 

навчання) 

 Іспит за спеціальністю 106 Географія (політична географія) 

 Магістерська робота 

БЛОК 2 

 

 

 

 

Обов’язкові компоненти ОП: 

 Професійна та корпоративна 

етика 

 Методологія та організація 

наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності 

 Виробнича практика 

 Актуальні проблеми 

збалансованого розвитку 

 Геоконфліктологія 

 Geography of Information Society 

(географія інформаційного 

суспільства) 

 

БЛОК 3 

 

 

 

Дисципліни вибору студента за 

блоками:  

 Політико-географічний аналіз 

регіонів і полів сили 

 Геопросторовий аналіз в 

політичній географії 

 Політико-географічні аспекти 

виборчої інженерії 

 

Дисципліни вибору студента з 

переліку: 
 Теорія геополітики / Новітня 

політична історія України і 

суміжних земель 

 Міжнародні відносини і 

світова політика / Міжнародне 

право 

 Методика викладання 

суспільно-географічних 

дисциплін у ЗВО / Методика 

викладання політико-

географічних дисциплін у ЗВО 

 

 



Спеціалізація «Глобальні та регіональні дослідження» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

БЛОК 1 

 

 

 

 

Обов’язкові компоненти 

ОП: 

 Геопросторове управління 
 Геопросторовий вимір 

глобальних проблем 

 Методологія суспільної 

географії 

 Geoglobalistics 

(Геоглобалістика) 

 Теорія географічних місць 

 

 

Спеціалізація  

 

«Глобальні та 

регіональні 

дослідження»  

 

БЛОК 4 

 

 Науковий семінар з політичної географії 

 Асистентська практика (без відриву від теоретичного 

навчання) 

 Іспит за спеціальністю 106 Географія (політична географія) 

 Магістерська робота 

БЛОК 2 

 

 

 

 

Обов’язкові компоненти ОП: 

 Професійна та корпоративна 

етика 
 Методологія та організація 

наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності 

 Виробнича практика 

 Актуальні проблеми 

збалансованого розвитку 

 Геоконфліктологія 

 Geography of Information Society 

(географія інформаційного 

суспільства) 

 

БЛОК 3 

 

 

 

Дисципліни вибору студента за 

блоками:  

 Стратегічна географія  

 Міжнародна логістика  

 Регіональна географія 

розвитку  

 

Дисципліни вибору студента з 

переліку: 
 Теорія геополітики / Новітня 

політична історія України і 

суміжних земель 

 Міжнародні відносини і 

світова політика / Міжнародне 

право 

 Методика викладання 

суспільно-географічних 

дисциплін у ЗВО / Методика 

викладання політико-

географічних дисциплін у ЗВО 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми «Політична географія та 

геополітика»  спеціальності 106 Географія проводиться у формі складання 

комплексного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю та захисту магістерської 

роботи за професійним спрямуванням. Атестація завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з 

присвоєнням кваліфікації: Магістр за спеціальністю 106 Географія, освітня 

програма «Політична географія та геополітика». 

 

Програмні результати, які перевіряються комплексним іспитом за 

спеціальністю: 

Знати: 

1. Застосовувати базові знання з політичної географії та геополітики, 

розуміння закономірностей функціонування політосфери у глобальному вимірі.  

2. Застосовувати у вирішенні професійних завдань базові знання з 

глобального, регіонального та локального геопросторового управління,  

геоменеджменту, геомаркетингу, геологістики, менеджменту геопросторової 

інформації та просторового аналізу. 

3. Застосовувати у вирішенні професійних завдань знання з глобальної та 

регіональної політичної географії  й регіональної географії розвитку, політико-

географічного аналізу регіонів та полів сили. 

4. Застосовувати у професійній діяльності базові знання загальних та 

спеціалізованих національних, зарубіжних та міжнародних географічних знакових 

систем, стандартів географічних назв, інфраструктури геопросторових даних. 

Вміти: 

5. Застосовувати спілкування рідною та іноземною (ними) мовою (вами) як 

усно, так і письмово. 

 

Програмні результати, які перевіряються захистом магістерської роботи: 

Знати: 

1. Застосовувати у вирішенні професійних завдань існуючі загальні та 

спеціальні географічні та міждисциплінарні теоретичні моделі та практики, 

методи інтегрування географічного знання у професійну діяльність, забезпечуючи 

імператив сталого розвитку. 

2. Застосовувати у практичній діяльності знання теорії географічних місць, 

здатність до стратегічно-географічного орієнтування  на глобальному, 

регіональному та по-країнному рівні. 

3. Застосовувати у практичній діяльності знання основних геопросторових 

особливостей глобальних проблем, їх географічної індикації, знання принципів та 

основних індикаторів збалансованого розвитку, глобальних, регіональних та 

місцевих ризиків, нерівності та геоконфліктології. 

Вміти: 

4. Застосовувати теоретичні фахові знання та критичний аналіз у практичних 

ситуаціях. 

5. Виявляти, оцінювати та виконувати обробку просторово-часової 



інформації, ознак територіальних політичних систем, використовуючи стандартні 

методи польових та камеральних географічних досліджень регіонів, країн світу та 

світосистеми методами суспільної географії, політичної географії зокрема. 

 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного 

оволодіння компетентностями, передбаченими спеціальними блоками дисциплін 

(мінімально необхідні критерії: рівень опанування дисциплін блоку спеціалізації з 

оцінками не менше як 75 балів, оцінка за виробничу практику за спеціалізацією не 

менше як 75 балів, отримання за комплексний іспит оцінки не нижче 75 балів; а 

також захист кваліфікаційної роботи з оцінкою не нижче 75 балів) може бути 

присвоєна професійна кваліфікація за спеціалізацією «Політична географія та 

геополітика»: 2442.1 Молодший науковий співробітник (географія), 2442.2 

географ (політична географія); за спеціалізацією  «Глобальні та регіональні 

дослідження»: 2442.1 Молодший науковий співробітник (географія),  2443.2  

експерт із суспільно-політичних питань. 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВАІТНЬО-

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА» 

 
 ННД.01 ННД.02 ННД.03 ННД.04 ННД.05 ННД.06 ННД.07 ННД.08 ННД.09 ННД.10 ННД.11 ННД.12 ННД.13 ННД.14 

ЗК-1 + +   + +       +  

ЗК-2   +     +       

ЗК-3  +  + + +  + + +  +   

ЗК-4 +   +       +  + + 

ЗК-5  +  +  + + +       

ЗК-6     +     +  +   

ЗК-7 + + +       +   + + 

ЗК-8     + +   +  +    

ЗК-9 +   +   +  +      

ЗК-10 + +         +  +  

ЗК-11 +         +   + + 

ЗК-12  +   +  +    +  +  

ЗК-13  +  + +  + + + +     

ЗК-14   +            

 
 ННД.01 ННД.02 ННД.03 ННД.04 ННД.05 ННД.06 ННД.07 ННД.08 ННД.09 ННД.10 ННД.11 ННД.12 ННД.13 ННД.14 

ФК-1 +  +     + + +  + +  

ФК-2  + + + + +     + +   

ФК-3     +    + +    + 

ФК-4     + +  +    +   

ФК-5        + + +  + +  

ФК-6 +  +         + + + 

ФК-7   +  +   + +  +   + 

ФК-8  +   + +   +  + + +  

ФК-9      +    + +   + 

ФК-10 +  +            

ФК-11         + + +  +  

ФК-12        + +   + + + 

ФК-13   +     +  +    + 

ФК-14 +         + +  +  

ФК-15  +  + + +  + + +     

ФК-16   +  + +  +  +  +   

ФК-17 +   + + + + +   + + +  

ФК-18  + + +   +  +      



 ДВС 

2.02.01 

ДВС 

2.02.02 

ДВС 

2.02.03 

ДВС 

2.02.01 

ДВС 

2.02.02 

ДВС 

2.02.03 

ДВС 

3.02.01 

ДВС 

3.02.02 

ДВС 

3.02.03 

ДВС 

3.02.01 

ДВС 

3.02.02 

ДВС 

3.02.03 

ЗК-1 + +        +   

ЗК-2   +  +        

ЗК-3 + + + + + +  + + + + + 

ЗК-4 + + + + + + +  + +  + 

ЗК-5        +   +  

ЗК-6 +   +   + +  +   

ЗК-7       +   +   

ЗК-8       + +   + + 

ЗК-9             

ЗК-10 +   +    +   +  

ЗК-11 + +  + +    +   + 

ЗК-12 + +     +  + + + + 

ЗК-13 +  +          

ЗК-14     +     +   

 
 ДВС 

2.02.01 

ДВС 

2.02.02 

ДВС 

2.02.03 

ДВС 

2.02.01 

ДВС 

2.02.02 

ДВС 

2.02.03 

ДВС 

3.02.01 

ДВС 

3.02.02 

ДВС 

3.02.03 

ДВС 

3.02.01 

ДВС 

3.02.02 

ДВС 

3.02.03 

ФК-1 + + + + + + + + + + + + 

ФК-2 + + + + + + + + + + + + 

ФК-3             

ФК-4 + + + + + + + + + + + + 

ФК-5 + + + + + + +  + +  + 

ФК-6 + + + + + + +  + +  + 

ФК-7             

ФК-8 + + + + + + + + + + + + 

ФК-9  +   +        

ФК-10 +  + + +   +     

ФК-11        + +  + + 

ФК-12 + + + + + +   + +  + 

ФК-13         +    

ФК-14 +  + +  +  +  + +  

ФК-15 + + + + + + + + + + + + 

ФК-16             

ФК-17 +      + + + + + + 

ФК-18  +           



 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВАІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА» 

 
 ННД 01 ННД.02 ННД.03 ННД.04 ННД.05 ННД.06 ННД.07 ННД.08 ННД.09 ННД.10 ННД.11 ННД.12 ННД.13 ННД.14 

ПРН 1 +  +  + + + + + + + + + + 
ПРН 2 + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 3 +  +  + +  +   + + + + 
ПРН 4 +  +   +  +  + + + + + 
ПРН 5      +  + + + +  + + 
ПРН 6 +       + +   + + + 
ПРН 7 +  +     + + +    + 
ПРН 8 +        + + +  +  
ПРН 9 +  +     + +     + 

ПРН 10   +  + +  + + +  +   
ПРН 11  + + +   +  +      
ПРН 12 + +  + + + + + + + + +  + 
ПРН 13  +  + + + + + +  + +   
ПРН 14 +  +   +  + + + + + + + 
ПРН 15 + +   + +  + + + + + + + 
ПРН 16  + + +   +  +      
ПРН 17 +   + + + + + +  + + +  
ПРН 18 + +  + + + +  + + + + +  
ПРН 19 + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ДВС 

2.02.01 

ДВС 

2.02.02 

ДВС 

2.02.03 

ДВС 

2.02.01 

ДВС 

2.02.02 

ДВС 

2.02.03 

ДВС 

3.02.01 

ДВС 

3.02.02 

ДВС 

3.02.03 

ДВС 

3.02.01 

ДВС 

3.02.02 

ДВС 

3.02.03 

ПРН 1 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 2 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 3 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 4 + + + + + + +  + +  + 

ПРН 5  +   +  + + + + + + 

ПРН 6 + + + + + + +  + +  + 

ПРН 7       +  +    

ПРН 8 +  + +  + + +  + +  

ПРН 9 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 10 + + + + + + +   +   

ПРН 11 + + + + +  + +  + +  

ПРН 12 + + + + + +  + + + + + 

ПРН 13        +   +  

ПРН 14 + + + + + + +  + +  + 

ПРН 15 + + + + + + + + + + + + 

ПРН 16   +  +    +   + 

ПРН 17       + + + + + + 

ПРН 18 +   +   + +  + +  

ПРН 19 + + + + + + + + + + + + 

 


