




INFORMATION ABOUT EXTERNAL APROBATION 

 

А. Review by the Deputy Director for Research, Head of the Department of Nature 

Management and Sustainable Development of the Institute of Geography of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, DSc. (Geography) Serhiy Lisovskyi 

dated 3rd November 2021: this edition takes into account the requirements of current 

standards of higher education for the second (master's) level of specialties 106 

"Geography" and 052 "Political Science", professional standard for the group of 

professions "Teachers of higher education", results of the HERODOT Thematic 

Network and the Tuning of Geography Education in Europe; complies with the 

subject field and provides logical and structural framework to achieve the goal, 

competencies and learning outcomes, including the concept of learning foreign 

languages of the university; is recommended for approval by the Academic Council 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Б. Review by a Researcher at the Kyiv School of Economics, Doctor of Political 

Sciences Marharyta Rymarenko dated 2nd November 2021: this edition complies 

with the requirements of the relevant standards of higher education for the second 

(master's) level and professional standard for the group of professions "Teachers of 

higher education", results of the HERODOT Thematic Network and the Tuning of 

Geography Education in Europe; formulation of goals, integral, general and special 

competencies, program results are improved; the structure and sequence of 

mandatory and optional components of the program logically provides for knowledge 

and skills that meet the internationally recognized by employers requirements to 

specialists in research, expert-analytical, pedagogical areas; is recommended for 

approval by the Academic Council of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

В. Review by the state expert of the Strategic Planning and Analysis department of 

the Office of the National Security and Defense Council of Ukraine Dimitrii Pavlik  

dated 25th October 2021: this edition follows the standards of higher education 

approved in 2021 for the second (master's) level in specialties 106 "Geography" and 

052 "Political Science", the professional standard for the group of professions 

"Teachers of higher education", the results of HERODOT Thematic Network and the 

Tuning of Geography Education in Europe; takes into account the needs of students 

and labor market requirements and provides obvious advantages in the context of 

knowledge and skills of spatial analysis and application of interdisciplinary 

approaches in global research and solving complex practical problems, professional 

language skills; is recommended for approval by the Academic Council of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

 

А. Рецензія заступника директора з наукової роботи, завідувача відділу 
природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії 
Національної академії наук України, доктора географічних наук Лісовського 
Сергія Антоновича 3 листопада 2021: редакція враховує вимоги діючих 
стандартів вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальностями 

106 «Географія» та 052 «Політологія», професійного стандарту на групу 
професій «Викладачі закладів вищої освіти», результати HERODOT Thematic 

Network and the Tuning of Geography Education in Europe; відзначається 
відповідністю предметній спрямованості й логічно-структурному забезпеченню 

досягнення мети, компететностей та результатів навчання, концепції вивчення 
іноземних мов університету; рекомендується для затвердження Вченою радою 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Б. Рецензія дослідника Київської Школи Економіки, доктора політичних наук 
Римаренко Маргарити Олександрівни від 2 листопада 2021: редакція 
враховує вимоги чинних стандартів вищої освіти для другого (магістерського) 

рівня за відповідними спеціальностями, професійного стандарту на групу 
професій «Викладачі закладів вищої освіти», результати HERODOT Thematic 

Network and the Tuning of Geography Education in Europe; вдосконалені 
формулювання мети, інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей, 
програмних результатів; структура й послідовність обов’язкових та вибіркових 
компонентів програми логічно забезпечує знання та вміння, які відповідають 
затребуваним на міжнародному рівні вимогам роботодавців до фахівців 
науково-дослідної, експертно- аналітичної, педагогічної сфер; рекомендується 
для затвердження Вченою радою Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

В. Рецензія державного експерта служби стратегічного планування та аналізу 
Апарату РНБО України Павліка Дімітрія Андрійовича  від 25 жовтня 2021: 

редакція наслідує затверджені у 2021 році стандарти вищої освіти для другого 
(магістерського) рівня за спеціальностями 106 «Географія» та 052 

«Політологія», професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів 
вищої освіти», результати HERODOT Thematic Network and the Tuning of 

Geography Education in Europe, враховує потреби здобувачів та вимоги ринку 
праці й надає очевидні переваги в контексті зань та навичок здійснення 
просторового аналізу та застосування міждисциплінарних підходів у 
глобальних дослідженнях й вирішенні складних практичних завдань, володіння 
фаховою мовою; рекомендується для затвердження Вченою радою Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Information about teacher’s 
advanced training (name of the 

institution, type of document, 

subject, date of issue) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
Leader of the project group 

Viktoriia Kiptenko  

 

 

Associate Professor at 

the Chair of Regional 

Studies and Tourism 

Taras Shevchenko 

University of Kyiv 

Taras Shevchenko 

National University 

of Kyiv (1989; 

Geography; 

geographer, 

methodistof 
excursions 

business. Teacher) 

Candidate of geographic 

science; specialty 

11.00.02 – economic and 

social geography; 

«Territorial organization 

of the international 
tourism complex of 

Ukraine; Associate 

Professor at the Chair of 

Regional Studies and 

Tourism 

28  Author and co-author of over 150 

scentific and scientific-

methodological works.  The key 

ones on topical subjects are: 1. 

The Influence of Factors on the 

Level of Digitalization of World 
Economies. IJCSNS International 

Journal of Computer Science and 

Network Security, VOL.21 No.5, 

May 2021. P183-190. 
2.Geoglobalistics: the course 

book. Kyiv, Alfa-PIK Publishing 

House, 2020. 3. From global to 
Local: Feasibility of the Indicator 

Analysis of the Sustainable 

Development in Ukraine. 2019. 

World Science 3(43). Vol.1., 36-

39.  4. Ukraine’s path through 
Millennium to Sustainable 

development goals in 30 years: 

transition, lessons and 

perspectives. University of 

National and World Economy. 

1. Certificates of MOOC courses of 

the university Science Po, France 

(Espace Mondial, a French Vision of 

Global Studies, 2017), Copenhagen 

University, Denmark (The 

Sustainable Dtvelopment Golas – a 
Global Transdisciplinary Vision for 

the Future, 2020), Michigan 

university, USA (Beyond the 

Sustainable Development Goals 

(SDGs): Addressing Sustainability 

and Development, 2020). 2. 

Internship certificat System 

approach to harmonizing  standards 

– a guarantee for success of 

European business models in 

Ukraine, joint project of NTU of 

Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute”, Erasmus + 
Jean Monet Fund and Education, 

Audiovisual and Culture Executive 

Agency, supported by EU 

“European business models: 
transformation, harmonization and 



Sofia. Bulgaria. – 2019. – P.422-

430 (co-author) 5.  Globalization: 

the geographical nexus.  Bulletin 

of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv.  2017. 1-

2 (66-67), 37-41. 6.  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. (co-authored) 

WoS 7. Geografichne 

krainoznavstvo (Geographic 

area/country studies). Text book/ 

Ya.B.Oliynyk, B.P. Yatsenko, 

o.o. Lyubitseva. - К: Kyiv 

university public house. – 2016. - 
911 с. (co-authorsgip).  

Participant of international 

scientific projects and 

conferences. Leader of the 

scientific research "The role of 

recreation and tourism activity in 

quality of life of elderly in urban 

arears  grounded on sustainable 

development» (2016-2018) 

integrated with Horizon 2020 

Marie Sklodowska-Curie actions 
Green and Gray in Europe: 

Elderly  Living   in   Urban   

Areas – GRAGE - No64570; 

participant of international 

conferences, among which A 

Leading and Impactful 

Community Metropolises  and  

Peripheries  of  CEE  Countries:  

New Challenges for EU, National 

and Regional Policies.2019  RSA  

Central  and  Eastern  Europe 

Conference; CatFerence The 7th 

implementation in Ukraine” # 
587138-EPP-1-2017-1-UA-

EPPJMO_MODULE, 2019. 3. 

Internship certificate at Economic 

university of Karokow (Poland) 

«New and innovative methods of 

teaching», 2020. 4. Internship 

certificate at Civitas collegium 

(Warsaw, Poland) 
«Internationalization of higher 

education. Organization of 

education process and innovative 

methods of teaching in higher 

eduction institutions in Poland», 

2020. 5. «KNU TEACH WEEK»  

(Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, UGEN 

(сертифікат),  2021. 6. Certificate 
(qualification exam English 

under the programme of 

additional (to high) education of 

foreign language for scientific 
and professional purposes), Taras 

Shevchenko National University 

of Kyiv, 2013.  
 



International Urban Geographies 

of Post-communist States 

conference: A view on cities 

from eslwhere. Kyiv&Dnipro 

with Kryvyi Rih, 26-29 

September, 2017. 

Suoervises bachelor’s and 

master’s thesis, 4 sucsessful PhD 

graduators. Supervises the 
department memebership in 

Regional Studies Association and 

Global Studies Consortium. 

Leader of the research topic of 

the department “Indicator 

analysis of sustainable 

development” 
Boris Yatsenko  

 

 

Professor, Chair of 

Regional Studies and 

Tourism, Geography 

Faculty, Taras Shevc 

henko National 
University of Kyiv  

Leningrad State 

University, 1963. 

East Studies. 

Economic-

geographer  

D.Sc. Gegraphy, 11.00.02 

– economic and social 

geography, D.Sc. thesis 

(2001) Structure of the 

Economy of Japan, 
professor at the 

department of Regioanl 

Studies and Toruism 

47  Author of 300 scientific and 

academic works. The key ones on 

topical issue: 1. Borders, 

Constituency Politics and “Our 
man” Voting in Electoral 
Geography in Ukraine. 

Belgeo/Revue Belge de 

Geographie, 2/2020. Brussels, 

2020/ Peripheral   borders,  soft  

and  hard  re-bordering   

Europe” (co-authorship). 2. 

Ukraina u geopolitychnych 

vymirakh suchasnogo svitu” 
(Ukraine in focus of geopolitical 

dimentions of the modern world). 

4th scientific-geographic readings, 
Sumy, Is. 4, 2019.3. Napoli. 

Nebraska. Encyclopedia of 

modern Ukraine, 2019 4. 

Posyttsyonuvannya Ukrainy na 

politychniy karti svitu 

(Positioning of Ukraine on 

geopolitical map of the world). 

«Geographic science and 

education: from statements to 

constructivism”». Institute of 

Geography NSAU, Kyiv, 2018. 

1. Internship at Harvard University, 

2015 (certificate) 

 

 



5. Integrity of geospacer of the 

territory – geographic place in 

political geography. Third Sumy 

scientific-geographic readings, 

Issue 3., Sumy, 2018. 6. 

Historical Borders and 

Contemporary Administrative 

Divisions Influence on Political 

Views in Ukraine. 6th Eugeo 
Congress / Sect.8.3. Eastern 

Borders and Geopolitics. P.p. 

230-231, Brussels, 2017 (у 
співавторстві). 7. Louisiana, 
USA. Marshall Islands. 

Mauritius, Martinique. 

Manchester, United Kingdom. 

Encyclopedia of modern Ukraine. 

- Kyiv.: Institute of 

encyclopedical research of the 

NAS of Ukraine, Т.17, - Kyiv-
2017. 8. Geographic regional 

studies. Text book/ Ya.B. 

Oliynyk, B.P. Yatsenko, O.O. 

Lyubitseva - Кyiv: Kyiv 

university publishing house. – 

2016. - 911 с. (co-authorship).  9. 

The USA as a factor of 

geoconflicts in Asia (2001-2015). 

Geography and Tourism: 

Collection of scientific papers. – 

Kyiv.: Alfa-Pik, 2016, №37, 294 
с., - P. 198-206 (co-authorship). 

10. Political Geography. 

Geopolitics. Text book / B.P. 

Yatsenko, V.I. Stafiychuk, Yu.S. 

Braychevskyi – Kyiv: “Lybid”, 
2007. – 255 p. (co-authorship) 

Participant of international 

conferences including 

International Geographic Union 

(Beijin 2016, Budapest 2015, 

Krakow 2014, Kioto 2013) and 

Geographic Union of Europe 



(Brussels 2017 and 2020).    

Supervisor of master’s and 

bachelor’s thesis, 11 sucsessful 

PhD and 1 D.Sc. alumus. Deputy 

of the Head of cultural ties 

community "Ukraine – Japan”. 
 

Yulian Braychevskyii  

 

 

Associate Professor at 

the Chair of Regioanl 

Studies and Tourism, 
Taras Shevchenko 

National University of 

Ukraine 

Taras Shevchenko 

National University 

of Ukraine  in 2002 
master in  11.00.02 

economic and 

social geography 

Candidate of Geographic 

sciences; 11.00.02 – 

economic and social 
geography (2007) – 

Functionaing of the EU 

system in the world 

economy (human 

geographic analysis), 

Associate Professor at 

Regional Studies and 

Tourism Department  

 

16  Author and co-author of over 50 

scientific and academic works. 

The key topical ones are: 1. 
Expansion of populism policy 

and changes of ideological space 

in European countries// 

Geography and tourism. 2019 – 

Issue 52. - с.52-59. 2. Master 

Degree Thesis Guidelines. 

Guidelines for master degree 

students of the Geoglobalistics 

and Regional Studies educational 

programme/ Y.Braychevskyy, 

V.Kiptenko, I.Khilchevskaю - 
Kyiv: Alfa-PIK Publishing 

House, 2019 - 22 p. (co-

authorship).3. Expansion of 

populism policy and changes of 

ideological space in Western 

countries: socio-geographic 

analysis of the USA Presidenyial 

elections 2016 // Bulletin of 

TSNUK. – Gepgraphy. – Issue 

68-69. – 2017 р. – с.144-151. 4. 

Geographic regional studies. Text 
book/ Ya.B. Oliynyk, B.P. 

Yastenko. O.O.Lyubitseva - 

Кyiv: Kyiv University Publishing 

House. – 2016. - 911 p. (co-

authorship). 5. Political 

Geography. Geopolitics. Text 

book / B.P. Yatsenko, 

V.I.Stafiychul, Yu.S. 

Braychevskyi. – Кyiv: “Lybid”, 
2007. – 255 с. (co-authorship). 

Representative of the Regional 

1. Internship at the Institute of 

political education and training 2019 

(certificate). 2. Certificate 
(qualification exam English 

under the programme of 

additional (to high) education of 
foreign language for scientific 

and professional purposes), 

Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, 2013. 
 

 



Studies and Tourism Department 

in the Youth Academy of 

Sciences; member of the jury of 

the Ukrainian school Olympics in 

Geography and tournaments of 

young geographers; supervises 

the preparation of the national 

team for international olympics in 

geography. 

Malynovska Oksana 
Yuriivna, 

 

 

Associate Professor of 
Regioanl Studies and 

Tourism department, 

Taras Shevchenko 

National University of 

Ukraine 

Taras Shevchenko 
National University 

of Ukraine (1996, 

tourism manager, 

teacher of 

geography)  

Candidate of geographic 
science; 2002 thesis 

«Political geographic 

aspects of formation and 

functioning of western 

state border of Ukraine 

11.00.02 – economic and 

social geography 

22 Author and co-author of over 60 
scientific and methodological 

works: 

1. Geographic regional (country) 

studies: textbook/ Ya.B. Oliynyk, 

B.P.Yatsenko, O.O.Lyubitseva – 

Кyiv: Kyiv University Publishing 

House, 2016.- 911 p.. 2. 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. Research of interstate conflicts 

dynamics in the world’s regions 

(for the period 2001-2013). 

Geography and Tourism: 

Collection of scientific papers. 

Kyiv. Alfa-Pik, (Issue 31), 2015, 

125-131 с. 4. Creative clusters 

and their role in tourism. Topical 
Aspects of modern Science and 

practice. 2020. 338-342. 

1. Internship in Macherata 
University (Italy), Еразмус+ КА, 
2017 р. (certificate).  2. 

Qualification examination in 

English (qualification examination 

on the post-graduate (post higher) 

education in foreign language for 

scientific and professional 

purposes), Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, 

philological institute, 2013. 

 
 

 

 

 

Valentyn Stafiychuk Associate Professor at 

Regional Stuides and 
Tourism department, 
Geography faculty, 

Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv 

Taras Shevchenko 

National University 
of Kyiv 
(1994; Geography;  
Geographer-
country studies. 

Foreign economic 

affairs officer. 

Candidate of Geographic 

Science; specialty 

11.00.02 – economic and 

social geography; 

«Political and geographic 

aspects of Central 

European countrys’ 
interaction”, Associate 

27 Author and co-author of over 90  

Scientific and academic works. 

The key topical ones are:  1. 

Geoconflictology: course book. 

Кyiv: Alfa-Pik 2019 – 50 с. 2. 
Political Geography of the 
World. Text book. Stereotyped 

publishing. Kherson, OLDI-

1. English skills certificate  
International Community SARGOI, 

2018. 2. Internsheep in the 

University of natural Sciences 

Lublin (Poland) (certificate), 2020  

3. Traineeship «Online test and 

forms of usage of Classtime 

platform» (ATOMS HAB, Nova 



Teacher) Professor at Regional 

Studies andn Tourism 

department.  

PLUS, 2019. – 308 с. 3. Rating 

of priorities of the world's states 

in accordance with the national 

interests of Ukraine. Economic 

and social geography. Scientific 

journal. – 2020. – Issue 84. – P. 

13-22. 4. Relations between 

Ukraine and its post-socialist 

neighbors EU members in 2017-
2019. A Young Scientist. 

Scientific journal. 2020. – №4 
(80). – P. 78-83 (211 p.). 5. The 

current regional political and 

geographical position of Ukraine. 

Bulletin of Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. 

Geography: Science. collection. – 

2017. – №3(68)/4(69). – С.139-

144 (195 с.). 6. Current regional 

political and geographical 
position of Ukraine. World 

Science – Warsaw: RS Global, 

2017. – №12(28). – Vol.1. – 

P.62-68 (70 p.). 7. Geographic 

regional (country) studies: 

textbook/ Ya.B. Oliynyk, 

B.P.Yatsenko, O.O.Lyubitseva – 

Кyiv: Kyiv University Publishing 

House, 2016.- 911 p. (co-

authorship). 

Active participant of Ukrainian 

and international conferences, 

including those of Assoxiation of 

Regional Studies  A Leading and 
Impactful Community 

Metropolises  and  Peripheries  of  

CEE  Countries:  New 

Challenges for EU, National and 

Regional Policies.2019  RSA  

Central  and  Eastern  Europe 

Conference. 

Supervises research masters’ and 

Ukrainaska shkola New Ukrainian 

school (Kyiv, Ukraine);  

(certificateт), 2020. 4. «KNU 

TEACH WEEK»  (Taras 

ShevchenkoNational University of 

Kyiv, UGEN (сертифікат),  2021.  
 



bachelors’ qualification papers. 

 

 

The development of the programme takes into account the requirements of the standard of high education in the specialty 106 “Geography” of field of knowledge 10 

“Natural Science” for the second (master) level, in accordance with the order of the MES of Ukraine №519 of 11.05.2021; the standard of high education in the specialty 

052 “Politology” for the second (master) level, in accordance with the order of the MES of Ukraine №329 of 18.03.2021; professional standard on the group of 
professional "Teachers of higher education institutions", approved by the Ministry of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine №610 from 23.03.2021; changes №10 to 

the national classifier DK 003:2010, according to the order of the Ministry of Economy of Ukraine №810-21 from 25.10.2021; results of HERODOT Thematic Network 

and the Tuning of Geography Education in Europe.
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 Розроблено робочою групою у складі: 
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найменування 
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вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 
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Стаж 
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чної 

та/або 
наукової 
роботи 

Інформація про наукову 
діяльність (основні 
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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.  

Керівник проєктної групи 
Кіптенко Вікторія 
Костянтинівна,  
 

 

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  
 

28 Автор та співавтор понад 150 
наукових та навчально-

методичних праць.  Основними 
за напрямами є: 1. The Influence 
of Factors on the Level of 

Digitalization of World 

Economies. IJCSNS International 

Journal of Computer Science and 

Network Security, VOL.21 No.5, 

May 2021. P183-190. 

2.Geoglobalistics: the course 

book. Kyiv, Alfa-PIK Publishing 

House, 2020. 3. From global to 

Local: Feasibility of the Indicator 

Analysis of the Sustainable 
Development in Ukraine. 2019. 

World Science 3(43). Vol.1., 36-

39.  4. Ukraine’s path through 
Millennium to Sustainable 

development goals in 30 years: 

transition, lessons and 

perspectives. University of 

National and World Economy. 

1. Сертифікати MOOC курсів 
університету Science Po, Франція 
(Espace Mondial, a French Vision of 

Global Studies, 2017), 
Копенгагенського університету, 
Данія (The Sustainable 

Dtvelopment Golas – a Global 

Transdisciplinary Vision for the 

Future, 2020), Мічиганського 
університету, США (Beyond the 

Sustainable Development Goals 

(SDGs): Addressing Sustainability 

and Development, 2020). 2. 

Сертифікат стажування: System 

approach to harmonizing  standards 
– a guarantee for success of 

European business models in 

Ukraine, joint project of NTU of 

Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute”, Erasmus + 
Jean Monet Fund and Education, 

Audiovisual and Culture Executive 

Agency, supported by EU 



Sofia. Bulgaria. – 2019. – P.422-

430 (у співавтостві) 5.  
Globalization: the geographical 

nexus. Вісник Київського 
Національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Географія.  2017. 1-2 (66-67), 37-

41. 6.  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. 

(у співавторстві) WoS 7. 

Географічне країнознавство. 
Навч. посібн./Я.Б.Олійник, Б.П. 
Яценко, О.О.Любіцева. - К: 
ВПЦ Київський університет. – 
2016. - 911 с. (у співавторстві).  
Участь у міжнародних наукових 
проєктах та конференціях: 
Керівник наукової теми «Роль 
рекреаційної та туристичної 
діяльності  у покращенні якості 
життя міського населення 
похилого віку на засадах 
сталості» (2016-2018) 

інтегрованої з програмою 
Horizon 2020 Marie Sklodowska-
Curie actions Green and Gray in 

Europe: Elderly  Living   in   

Urban   Areas – GRAGE - 

No64570; учасник міжнародних 
конференцій, зокрема A Leading 

and Impactful Community 

Metropolises  and  Peripheries  of  

CEE  Countries:  New Challenges 

for EU, National and Regional 

Policies.2019  RSA  Central  and  

Eastern  Europe Conference; 

CatFerence The 7th International 

“European business models: 
transformation, harmonization and 

implementation in Ukraine” # 
587138-EPP-1-2017-1-UA-

EPPJMO_MODULE, 2019. 3. 

Сертифікат стажування в 
економічному університеті 
Кракова (Польща) «Нові та 
інноваційні методи викладання», 
2020. 4. Сертифікат стажування у 
Колегіумі Civitas (Варшава, 
Польща) «Інтернаціоналізація 
вищої освіти. Організація 
освітнього процесу та інноваційні 
методи викладання у закладах 
вищої освіти Польщі», 2020. 5. 

«KNU TEACH WEEK»  

(Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, UGEN (сертифікат),  
2021.6. 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. 



Urban Geographies of Post-

communist States conference: A 

view on cities from eslwhere. 

Kyiv&Dnipro with Kryvyi Rih, 

26-29 September, 2017. 

Керує роботою бакалаврів, 
магістрантів, аспірантів 
(захищено 4 кандидата 
географічних наук). Є 
куратором членства кафедри у 
Асоціації регіональних 
досліджень (Regional Studies 

Association) та Консорціумі 
глобальних досліджень (Global 

Studies Consortium). Керівник 
науково-дослідної теми 
кафедри «Індикаторний аналіз 
сталого розвитку». 

Яценко Борис 
Павлович,  
 
 

Професор кафедри 
країнознавства та 
туризму 
географічного   
факультету КНУ 
імені Тараса 
Шевченка 

 

Ленінградський 
державний 
університет, 
1963 р., 
Сходознавець;  
1963 

Економікогеогра
ф. 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», професор 
кафедри 
країнознавства т 
туризму 

 

47 Автор 300 наукових і 
навчально-методичних праць. 
Основними за напрямами є: 1. 
Borders, Constituency Politics and 

“Our man” Voting in Electoral 
Geography in Ukraine. 

Belgeo/Revue Belge de 

Geographie, 2/2020. Brussels, 

2020/ Peripheral   borders,  soft  

and  hard  re-bordering   

Europe” (у співавторстві). 2. 
Україна в геополітичних 
вимірах сучасного світу. 4-ті 
науково-географічні читання, 
Суми, Вип. 4, 2019.3. Неаполь. 
Небраска. Енциклопедія 
сучасної України, 2019 .4. 
Позиціонування України на 
геополітичній карті світу. 
«Географічна наука і освіта»: 
від констатації до 
конструктивізму». Ун-т 
географії НАНУ (Публікація  до  
100-ліття  НАН України), Київ, 
2018. 5. Сув’язь геопростір 

1. Стажування (фахове 
підвищення кваліфікації) в 
Гарвардському університеті 
(США), 2015 (сертифікат) 
 

 



території- географічні місця в 
політгеографії. Треті Сумські 
науково-географічні читання, 
Вип. 3, Суми, 2018. 6. Historical 
Borders and Contemporary 

Administrative Divisions 

Influence on Political Views in 

Ukraine. 6th Eugeo Congress / 

Sect.8.3. Eastern Borders and 
Geopolitics. P.p. 230-231, 

Brussels, 2017 (у співавторстві). 
7. Луїзіана, США. Маршалови 
о-ви. Маврикій, Мартініка. 
Манчестер, Велика Британія. 
Енциклопедія сучасної України. 
- К.: Інститут енциклопедичних 
досліджень НАН України, Т.17, 
- Київ-2017. 8. Географічне 
країнознавство. Навч. 
посібн./Я.Б.Олійник, Б.П. 
Яценко, О.О.Любіцева. - К: 
ВПЦ Київський університет. – 

2016. - 911 с. (у співавторстві).  
9. США як фактор сили в 
геоконфліктних ситуаціях в Азії 
(2001-2015)  Географія та 
туризм: Науковий збірник. – К.: 
Альфа-Пік, 2016, №37, 294 с., - 

С. 198-206 (у співавторстві). 10. 
Політична географія. 
Геополітика. Навч. Посібник / 
Б.П. Яценко, В.І. Стафійчук, 
Ю.С. Брайчевський. – Київ: 
“Либідь”, 2007. – 255 с. (у 
співавторстві) 
Участь у міжнародних проектах 
та конференціях, зокрема 
Міжнародного географічного 
Союзу (Пекін 2016, Будапешт 
2015, Краків 2014, Кіото 2013) 
та Географічного союзу Європи 
(Брюсель 2017 та 2020).    
Керує магістерськими й 



бакалаврськими 
кваліфікаційними роботами, має 
11 успішно захищених 
кандидатів географічних наук 
та 1 доктора географічних наук. 
Заступник голови товраиства 
культурних зв’язків «Україна-

Японія». 
 

Брайчевський 
Юліан Сергійович,  
 

 

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 
спеціальністю 
11.00.02 

економічна та 
соціальна 
географія. 

Кандидат геогр. 
наук; спеціальність 
11.00.02 – 

економічна та 
соціальна географія 

У 2007 р. захистив 
дисертацію. Тема 
дисертації: 
Функціонування 
системи ЄС у 
світовому 
господарстві 
(суспільно-

географічний аналіз) 

16 Автор та співавтор більше 50 
наукових та навчально-

методичних праць. Основними 
за напрямами є: 1. Поширення 
політики популізму та зміни 
ідеологічного простору у 
країнах Європи // Географія та 
туризм . 2019 - Вип.52. - с.52-59. 

2. Master Degree Thesis 

Guidelines. Guidelines for master 

degree students of the 

Geoglobalistics and Regional 
Studies educational programme/ 

Y.Braychevskyy, V.Kiptenko, 

I.Khilchevskaю - Kyiv: Alfa-PIK 

Publishing House, 2019 - 22 p. (у 
співавторстві).3. Поширення 
політики популізму у 
демократичних країнах Заходу: 
суспільно-географічний аналіз 
виборів президента США 
2016 р. // Вісник КНУ 
ім.Т.Шевченка. – Географія. – 
Вип.68-69. – 2017 р. – с.144-151. 

4. Географічне країнознавство. 
Навч. посібн./Я.Б.Олійник, Б.П. 
Яценко, О.О.Любіцева. - К: 
ВПЦ Київський університет. – 

2016. - 911 с. (у співавторстві). 
5. Політична географія. 
Геополітика. Навч. Посібник / 
Б.П. Яценко, В.І. Стафійчук, 
Ю.С. Брайчевський. – Київ: 
“Либідь”, 2007. – 255 с. (у 

1. Сертифікат стажування (фахове 
підвищення кваліфікації) у 
Інституті політичної освіти, 2019 
р. (сертифікат). 2. 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. 
 
 



співавторстві). 
Є   представником кафедри 
країнознавства та туризму в 
Малій академії наук (керує 
науковою роботою); 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. 

Малиновська 
Оксана Юріївна, 
 

 

Доцент кафедри 
країнознавства та 
туризму 
географічного 
факультету КНУ 
імені Тараса 
Шевченка 

Київський 
державний 
університет імені 
Т.Г. Шевченка  
(у 1996 р. 
закінчила 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 
спеціальність 
«Менеджер 
туризму. 
Викладач 
географії»). 

Кандидат геогр. 
наук; 2002 р. 
захистила 
кандидатську 
дисертацію 
«Політико-

географічні аспекти 
формування та 
функціонування 
західного 
державного кордону 
України» за 
спеціальністю 
11.00.02 – 

економічна та 
соціальна географія, 

доцент кафедри 
країнознавства та 
туризму  

22 Автор та співавтор понад 60 
наукових та навчально-

методичних праць: 
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. 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. Дослідження темпів приросту 
кількості міждержавних 
конфліктів у регіонах світу (за 
період 2001-2013рр.). Географія 
та туризм: Науковий збірник. 
К.: Альфа-ПІК, (Вип.31), 2015, 
125-131 с. 4. Малиновська О.Ю. 
Креативні кластери та їх 
використання в туризмі. Topical 

Aspects of modern Science and 

practice. 2020. 338-342. 

1. Стажування в університеті 
Мачерата (Італія), Еразмус+ КА, 
2017 р. (сертифікат.  2. 
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. 
 

 

 

 



Стафійчук 
Валентин Іванович 

Доцент кафедри 
країнознавства та  
туризму  
географічного 
факультету КНУ 
імені Тараса  
Шевченка 

Київський 
університет імені 
Тараса Шевченка  
(1994; Географія;  
Географкраїнозна
вець. Референт 
зовнішньоекономі 
чної діяльності.  
Викладач) 

Кандидат геогр. 
наук; спеціальність 
11.00.02 – 

економічна та 
соціальна географія; 
«Політикогеографіч
ні аспекти взаємодії 
господарств країн 
Центральної 
Європи»; доцент 
кафедри 
країнознавства і 
туризму 

27 Автор та співавтор більше 90  
 наукових  та  навчально- 

методичних праць. Основними 
за напрямами є:  1. 
Геоконфліктологія: Навчально-

методичний комплекс. К.: 
Видавництво ТОВ «Альфа-

ПІК», 2019 – 50 с. 2. Політична 
географія світу. Навчальний 
посібник. Стереотипне видання. 
Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 

308 с. 3. Рейтинг пріоритетності 
держав світу відповідно до 
національних інтересів України. 
Економічна та соціальна 
географія. Науковий журнал. – 

2020. – Вип. 84. – С. 13-22. 4. 
Взаємовідносини України та її 
постсоціалістичних сусідів 
членів ЄС в 2017-2019 роках. 
Молодий вчений. Науковий 
журнал. 2020. – №4 (80). – С. 
78-83 (211 с.). 5. Сучасне 
регіональне політико-

географічне положення 
України. Вісник Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Географія: Наук. збірник. – 
2017. – №3(68)/4(69). – С.139-

144 (195 с.). 6. Current regional 

political and geographical position 

of Ukraine. World Science – 

Warsaw: RS Global, 2017. – 

№12(28). – Vol.1. – P.62-68 (70 

p.). 7. Географічне 
країнознавство. Навч. 
посібн./Я.Б.Олійник, Б.П. 
Яценко, О.О.Любіцева. - К: 
ВПЦ Київський університет. – 
2016. - 911 с. (у співавторстві). 
Політична географія. 

1. Cертифікат з англійської мови  
International Community SARGOI, 

2018. 2. Cтажування в 
Університеті природничих наук у 
Любліні (Республіка Польща) 
(сертифікат), 2020 р. 3. 

Підвищення кваліфікації за 

темою «Онлайн-тестування та 
форми застосування платформи 
Classtime» (ATOMS HAB, Нова 
українська школа (Київ, Україна);  
(сертифікат), 2020. 4. «KNU 

TEACH WEEK»  (Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, UGEN 

(сертифікат),  2021.  
 



Геополітика. Навч. Посібник / 
Б.П. Яценко, В.І. Стафійчук, 
Ю.С. Брайчевський. – Київ: 
“Либідь”, 2007. – 255 с. (у 
співавторстві). 8. Політико-

географічні аспекти визнання 
незалежності Республіки 
Косово Географія та туризм: 
Наук. збірник – 2016. – Вип. 36 
– с.163-172. 

Активний учасник 
всеукраїнських та міжнародних 
конференцій, зокрема Асоціації 
регіональних досліджень A 
Leading and Impactful 

Community Metropolises  and  

Peripheries  of  CEE  Countries:  

New Challenges for EU, National 

and Regional Policies.2019  RSA  

Central  and  Eastern  Europe 
Conference. 

Керує дослідними роботами 
бакалаврів, магістрантів. 

 

 
При розробці освітньої програми враховані вимоги стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки» для другого (магістерського) 
рівня, згідно з наказом МОН України №519 від 11.05.2021; стандарту вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» для другого (магістерського) рівня, згідно з наказом 
МОН України №329 від 18.03.2021; професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України №610 від 23.03.2021; зміни №10 до національного класифікатора ДК 003:2010, згідно з наказом Міністерства економіки України №810-21 

від 25.10.2021; результатів HERODOT Thematic Network and the Tuning of Geography Education in Europe. 

 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

« Географічне країнознавство та геоглобалістика» 

 «Geoglobalistics and Regional Studies» 

за спеціальністю 106 Географія 

галузі знань 10 Природничі науки 

Specialty 106 Geography 

Field of knowledge 10 Natural Science 

 
1 – General Information 

1 – Загальна інформація 

The high education 

degree and title of 

qualification  

 

 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
 

 

 

Master  

106 Geography 

Geoglobalistics and Regional Studies 

Selective blocks: “Socio-Political Geoglobalistics”, “Geoglobalistics 
and Regional, Country Studies” 

Ступінь вищої освіти: Магістр  

Спеціальність: 106 Географія 

Освітня програма: Географічне країнознавство та 
геоглобалістика 

Вибіркові блоки: «Суспільно-політична геоглобалістика», 

«Країнознавча геоглобалістика» 

The language(s) of 

education and training 

and evaluation 

Мова(и) навчання і 
оцінювання 

 

Ukrainian, English 

 

Українська, англійська 

 

The volume of the 

educational program 

Обсяг освітньої 
програми 

120 ECTC credits 

2 academic years  

120 кредитів ЄКТС 

2 академічні роки  
The type of the 

programme 

Тип програми 

Educational Scientific 

 

Освітньо-наукова 

The full title of the 

institution of higher 

education, as well as the 

structural unit in which 

the training is conducted 

Повна назва закладу 
вищої освіти, а також 
структурного 
підрозділу, у якому 
здійснюється навчання  

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Geography Faculty 

 

 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Географічний факультет 

The title of the 

institution of higher 

education involved in 

providing the program 

Назва ЗВО який бере 
участь у забезпеченні 
програми 

- 

 

 

 

- 

 

The official title of the 

educational program, 

- 

 



the degree of higher 

education and the 

qualification of the 

partner- institution of 

higher education in the 

original language 

Офіційна назва 
освітньої програми, 
ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
ЗВО-партнера мовою 
оригінала 

 

 

 

 

 

 

- 

The availability of 

accreditation 

Наявність акредитації 

Ministry of Education and Science of Ukraine Accreditation 

Certificate #266, valid by 14.05.2025 

Міністерство освіти і науки України, Сертифікат про 
акредитацію №266, строк дії до 14.05.2025 р 

The cycle/level of the 

progrmme 

 

 

 

Цикл/рівень програми 

7 level of the National Qualification Framework of Ukraine (NQF);       

7 level of the European Qualification Framework for life lasting 

learning (EQF LLL) 

Second cycle of the European Higher Education Area (HPFQ EHEA) 

 

7 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) 

Prerequisites 

 

Передумови 

First level of higher education 

 

Перший рівень вищої освіти 

The form of education 

 

Форма навчання 

Full-time 

 

Денна  
The duration of the 

educational program 

 

Термін дії освітньої 
програми 

5 years 

 

 

5 років 

 

The web-address of the 

permanent description 

of the educational 

program 

 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://geo.knu.ua 

 

 

 

 

http://geo.knu.ua 

 

2 – The purpose of the educational program 

2 – Мета освітньої програми 

The purpose of the 

program (based on the 

level of qualification) 

 

 

To provide education in the field of geography, train specialists in 

geoglobalistics focused on socio-political and regional/country 

studies, able to set and successfully solve complex research tasks and 

practical problems, carrying out professional activities in scientific 

and teaching, expert-analytical, and public spheres under uncertainty 

http://geo.knu.ua/
http://geo.knu.ua/


 

 

Мета програми (з 
врахуванням рівня 
кваліфікації) 

of conditions and requirements. 

 

Надати освіту в області географії, підготувати фахівців з 
суспільно-політичної та країнознавчої геоглобалістики, здатних  
ставити та успішно розв'язувати складні дослідні задачі та 
практичні проблеми, здійснюючи професійну діяльність в 
науковій та викладацькій, експертно-аналітичній,  та громадській 
сфері, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

3 – Characteristics of the educational program 

3 – Характеристика освітньої програми 

The subject area 

(knowledge / specialty / 

specialization of the 

programme) 

 

Предметна область 
(галузь знань / 
спеціальність / 
спеціалізація 
програми) 

10 – Nature Sciences/106 – Geography 

 

 

 

 

10 – Природничі науки/ 106 – Географія  

 

The orientation of 

Educational Programme 

 

Орієнтація освітньої 
програми 

Educational Scientific academic 

 

 

Освітньо-наукова академічн 

The main focus of the 

educational programme 

and specialization 

 

 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Special education in geoglobalistics and geographical regional, 

country and area studies within the specialty of 106 Geography. Key 

words: geoglobalistics, globalization, glocalization, sustainable 

development, geoconflictology, geospatial governance, socio-

political and regional (country/area) studies.  

 

Спеціальна освіта з геоглобалістики та географічного 
країнознавства за спеціальністю 106 Географія. Ключові слова: 
геоглобалістика, глобалізація, глокалізація, сталий розвиток, 
геоконфліктологія, геопросторове управління, суспільно-

політичні та країнознавчі дослідження. 

The peculiarities of the 

programme 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості програми 

Part of classes in professional-oriented disciplines is provided with 

the involvement of organizations and institutions engaged in research 

and expertise of global processes and problems, sustainable 

development, and assessment of geospatial, socio-economic and 

political consequences of management decisions, taking into account 

the principles of sustainable development in different time and time 

dimensions. 

 

Проведення частини занять з професійно-орієнтованих 
дисциплін передбачається із залученням організацій та 
установ, що займаються дослідженнями та експертизою 
глобальних процесів та проблем, сталого розвитку, та оцінкою  

геопросторових, соіально-економічних та 
політичних наслідків управлінських рішень з урахуванням 
принципів сталого розвитку у різних посторово-часових вимірах. 

4 – Graduates suitability for employment and further training 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 



The suitability for 

employment 

 

 

 

 

 

Придатність до 
працевлаштування 

Employment with international and national, governmental and non-

governmental structures, design and research, environmental 

institutions, state and regional government bodies, public and 

political organizations, business entities, consulting, analytical and 

outsourcing companies, higher education institutions (methodologist, 

researcher, expert, assistant). 

 

Робочі місця в міжнародних та національних, урядових та 
неурядових структурах,  проєктно-пошукових та науково-

дослідних, природоохоронних установах, в органах державного 
та регіонального управління, в громадських та політичних 
організаціях,підприємствах сфери бізнесу, консалтингових, 
аналітичних та аутсорсингових компаніях, закладах вищої освіти 
(методист, дослідник, експерт, асистент). 

Further learning 

 

 

 

Подальше навчання 

Opportunity to study in educational and scientific programs of the 

third level of higher education, as well as advanced training and 

additional postgraduate education and training. 

 

Можливість навчання за освітньо-науковими програмами 
третього рівня вищої освіти, а також підвищення кваліфікації і 
отримання додаткової післядипломної освіти. 

5 – Teaching and evaluation 

5 – Викладання та оцінювання 

Teaching and evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладання та 
навчання 

Student-centered problem-oriented learning, which is conducted in 

the form of lectures, seminars, practical classes, independent work 

and individual research tasks based on educational and methodical, 

scientific professional literature and professional periodicals in 

Ukrainian and foreign languages, consultations with teachers, 

deepening practical skills during the internship and assistant 

traineeship, the master's qualification thesis preparation during the 

second year of study. 

 

 

Cтудентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке 

проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, 
виконання самостійних робіт та індивідуальних дослідних 
завдань на основі навчально-методичної, наукової фахової 
літератури та фахових періодичних видань українською та 
іноземними мовами, консультацій з викладачами, поглиблення 
навичок практичної діяльності при проходженні виробничої та 
асистентської практик, виконання кваліфікаційної роботи 
магістра на другому році навчання. 

Evaluation 

 

 

 

Оцінювання 

Written and oral exams, pass-fail examinations, differentiated pass-

fail exams, troughout semester control, oral presentations, defense of 

internship and assistant traineeship reports, public defense of 

master's qualification thesis. 

 

Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, 
поточний контроль, усні презентації, захист звітів з практики, 
публічний захист кваліфікаційної роботи магістра 

6 – Progammed Competences 

6 – Програмні компетентності 
Integral Competences  Ability to solve complex problems and applied problems, make 



 

 

 

 

 

 

 

Інтегральна 
компетентність 

appropriate analytical and managerial decisions in the field of 

geography, nature management, urban and regional development in 

the context of global processes, transformations and sustainability in 

various spatial and social dimensions, which involves research and/or 

innovation under uncertainty of conditions and requirements. 

 

 

Здатність розв’язувати складні задачі та прикладні проблеми, 
приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері 
географії, природокористування, міського та регіонального 
розвитку в контексті глобальних процесів, трансформацій та 
сталості в різних просторових та суспільних вимірах,  що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 
за невизначених умов і вимог. 

General Competences 

(GC) 

 

GC 1. Ability to search, process and analyze information from 

various sources. 

GC 2. Ability to learn and master modern knowledge, apply best 

practices in professional activities for personal and professional 

development. 

GC 3. Ability to identify, pose and solve problems. 

GC 4. Ability to make informed decisions. 

GC 5. Ability to work in a team. 

GC 6. Ability to communicate in a foreign language. 

GC 7. Ability to work in an international context, to show tolerance 

and respect for cultural diversity.  

GC 8. Ability to conduct research at the appropriate level 

GC 9. Ability to develop and manage projects. 

GC 10. Ability to motivate people and move towards a common goal, 

to act socially responsibly and consciously on the basis of ethical 

considerations (motives). 

Загальні 
компетентності (ЗК) 
 

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
застосовувати кращі практики у професійній діяльності для 
особистого та професійного розвитку. 
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. 
ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті, проявляти 
толерантність та повагу до культурної різноманітності. 
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК 9. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 
діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 
міркувань (мотивів).  



Special (professional) 

competences  

(SC) 

SC 1. Ability to use the laws, theories, concepts and paradigms of 

modern geography and regional/country studies, the history of 

geographical research and ideas for the study of natural and socio-

territorial systems at different levels of spatial organization in the 

context of global processes, transformations and sustainability. 

SC 2. Ability to scientific analysis of modern problems and features 

of interaction between nature and society using the principles of 

rational use of territorial resources, basics of legislation in the field of 

nature management, urban and regional development and geospatial 

governance to develop proposals to optimize development of 

territories and ensuring sustainable development in the context of 

global processes and transformations in various spatial and social 

dimensions. 

SC 3. Ability to use special geographical methods and approaches, 

geoinformation technologies to solve specific scientific and applied 

problems in the field of geography, nature management, development 

ща territories in the context of global processes, transformations and 

sustainability in various spatial and social dimensions.  

SC 4. Ability to develop and promote the implementation of 

programs for sustainable development of territories, to carry out 

geospatial governance of territories at different hierarchical levels. 

SC 5. Ability to carry out professional evaluation of programs, 

strategies and development plans of territories, processes of 

globalization, regionalization and urbanization in the world, to 

conduct their examination and monitoring in various spatial and 

social dimensions. 

SC 6. Ability to apply in professional activities theoretical knowledge 

and practical skills of systems analysis and synthesis, geographical 

modeling and forecasting. 

SC 7. Ability to apply interdisciplinary approaches in critical thinking 

of nature management, geospatial management, spatial development, 

recreation and tourism, assess the possible risks and consequences of 

management decisions in the field of nature management and 

development in the context of global processes, transformations and 

sustainability in different spatial and social dimensions. 

SC8. Critical understanding of the problems and principles of 

functioning and patterns of governance and public policy, political 

institutions and processes, gender policy, world policy and policy of 

individual countries and regions in a broad spatio-temporal context of 

the balance of power (hard, soft, smart, network, sharp etc.), 

geostrategic positioning in the context of globalization. 

SC9. Ability to comprehensively analyze power and governance, 

political systems, institutions and regimes, political processes and 

political behavior in different contexts of their functioning. 

SC10. Ability to use a wide range of concepts and methods for policy 

interpretation and analysis at local, national, European and global 

levels. 

SC 11. Ability to plan, conduct and publicly present the results of 

scientific research, to ensure clear communication of the own 

knowledge, conclusions and arguments to specialists and non-

specialists. 

SC12 Ability to professionally perform expert-analytical, political-

organizational and consulting functions at the national and 



international levels. 

SC 13. Ability to carry scientific and pedagogical activities in higher 

education institutions on the basis of a competencies-based approach, 

application of knowledge of pedagogy and psychology of higher 

education and methods of pedagogical skills. 

IC 14. Ability to independently determine topical aspects in 

fundamental and applied areas of natural and socio-geographic 

research, to acquire new knowledge using modern educational and 

research technologies. 

SC 15. Ability to critically assess key trends in global processes in 

terms of the formation of new directions in research. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності 
СК 

СК 1. Здатність до використання законів, теорій, концепцій і 
парадигм сучасної географії та країнознавства,  історії розвитку 
географічних досліджень  та ідей для дослідження природно- і 
суспільно-територіальних систем на різних рівнях просторової 
організації в контексті глобальних процесів, тансформацій та 
сталості. 
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 та геопросторового управління для 
розроблення пропозицій з оптимізації розвитку територій та 
забезпечення сталого розвитку в контексті глобальних процесів 
та трансформацій в різних просторових та суспільних вимірах. 
СК 3. Здатність використовувати спеціальні географічні методи 
й підходи, геоінформаційні технології для розв’язання 
конкретних науково-прикладних проблем у сфері  географії, 
природокористування, розвитку територій в контексті 
глобальних процесів, трансформацій та сталості в різних 
просторових та суспільних вимірах. 

СК 4. Здатність розробляти та сприяти впровадженню  програм 
сталого розвитку територій, здійснювати геопросторове 
управління 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 експертизу та моніторинг у 
різних просторових та суспільних вимірах.  
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, 
геопросторовго управління, розвитку територій, рекреації та 
туризму, оцінювати можливі ризики та наслідки управлінських 
рішень у сфері природокористування та розвитку територій  в 
контексті глобальних процесів, трансформацій та сталості в 
різних просторових та суспільних вимірах. 
СК8. Критичне осмислення проблем та принципів 
функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної 
політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, 
світової політики та політики окремих країн та регіонів в 
широкому просторово-часовому контексті співвідношення сил 



(жорстка, м'яка, розумна тощо), геостратегічного позиціонування 
в умовах глобалізації. 
СК9. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, 
політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та 
політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування. 
СК10. Здатність використовувати широкий спектр концептів і 
методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, 
національному, європейському та глобальному рівні. 
СК 11. Здатність планувати, проводити та публічно презентувати 
результати наукових досліджень, забезпечити зрозуміле 
донесення власних знань, висновків та аргументацій до фахівців 
і нефахівців.  
СК12 Спроможність професійно виконувати  експертно-

аналітичні, політико-організаційні та консультаційні функції на 
національному та міжнародному рівні. 
СК 13. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 
закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу, 
застосовування знань  педагогіки й психології вищої школи та 
прийомів педагогічної майстерності. 
СК 14. Здатність самостійно визначати актуальні аспекти у 
фундаментальних та прикладніних напрямах природно- і 
суспільно-геогафічних дослідженнь, здобувати нові знання, 
використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології. 
СК 15. Здатність критично оцінювати ключові тренди перебігу 
глобальних   процесів з точки зору формування нових напрямів у 
наукових дослідженнях. 

7 – Programme learning outcomes 

7 – Програмні результати навчання 

Programme learning 

outcomes 

PLO 01. To apply the acquired theoretical knowledge and practical 

skills to study natural and socio-territorial systems at different levels 

of spatial organization in the context of global processes, 

transformations and sustainability. 

PLO 02. To evaluate the results of the own work, demonstrate the 

ability to work in a team. 

PLO 03. To communicate freely on professional and scientific issues 

in a foreign language. 

PLO 04. To carry out research and / or innovate in order to gain new 

knowledge, develop new methods and procedures in geography and 

interdisciplinary contexts. 

PLO 05. To be able to identify, pose and solve scientific and applied 

problems, to critically evaluate the decisions made. 

PLO 06. To apply modern models and information technologies for 

research and development in the field of geography, nature 

management, development of territories in the context of global 

processes, transformations and sustainability in different spatial and 

social dimensions.  

PLO 07. To participate in the development of programs and strategies 

for the development of territories of different hierarchical levels, their 

geospatial governance on the grounds of sustainability. 

PLO 08. To study the natural and socio-geographical manifestations 

of geosystem development in complex and unpredictable conditions, 

predict their development, analyze alternatives, assess risks and likely 

consequences in the context of global processes, transformations and 



sustainability in various spatial and social dimensions. 

PLO 09. To conduct professional evaluation of programs, strategies 

and development plans of territories, carry out their examination and 

monitoring in the context of global processes, transformations and 

sustainability in various spatial and social dimensions. 

PLO 10. To apply geoinformation technologies, to create and study 

models of natural and socio-geographical manifestations of 

geosystem development, determine the possibilities and limits of their 

application. 

PLO 11. To assess the possible risks and consequences of the 

implementation of management decisions in the field of nature 

management, spatial development, recreation and tourism in the 

context of global processes, transformations and sustainability in 

various spatial and social dimensions. 

PLO 12. To apply in solving complex problems of geoglobalisics, 

geography and socio-political research understanding of the nature 

and importance of politics as a specific type of human activity and a 

special field of knowledge, including the development of ideas about 

politics and its modern interpretations, features of power in different 

political systems, their social -economic, historical and socio-cultural 

context. 

PLO 13. To citically comprehend the principles of governance and 

public policy, political institutions and processes, world politics and 

politics of individual countries and regions in the broad spatio-

temporal context of the balance of power (hard, soft, smart, network, 

etc.), geostrategic positioning in in the context of globalization. 

PLO 14. To plan and perform theoretical and applied research, draw 

sound conclusions, analyze and present research results at the 

national and international levels. 

PLO 15. To carry out scientific and pedagogical activities in higher 

education institutions, develop the necessary educational and 

methodological and information support. 

PLO16. To formulate scientific hypotheses, to define topical aspects 

in fundamental and applied directions of researches, to develop and 

manage scientific and applied projects in the field of geography, 

nature management and development of territories in the context of 

global processes, transformations and sustainability in various spatial 

and social dimensions. 

PR17. To assess independently the key trends in the development of 

natural and socio-geographical processes for the formation of new 

areas of research. 

Програмні результати 
навчання 

ПР01. Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 
навички для дослідження природно- і суспільно-територіальних 
систем на різних рівнях просторової організації в контексті 
глобальних процесів, трансформацій та сталості. 
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,  розвитку територій в контексті 
глобальних процесів, трасформацій та сталості в різних 
просторових та суспільних вимірах. 
ПР07. Брати участь у розробленні програм та стратегій  розвитку 
територій різного ієрархічного рівня,  геопросторового 
управління ними на засадах сталості. 
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 в контексті глобальних процесів, трансформацій та 
сталості в різних просторових та суспільних вимірах. 
ПР09. Проводити фахову оцінку програм, стратегій і планів 
розвитку територій,  здійснювати їхню експертизу та моніторинг 
в контексті глобальних процесів, трансформацій та сталості в 
різних просторових та суспільних вимірах.    
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  та наслідки реалізації 
управлінських рішень у сфері природокористування, розвитку 
територій, ререації та туризму в контексті глобальних процесів, 
трасформацій та сталості в різних просторових та суспільних 
вимірах. 
ПР12. Застосовувати для розв’язування складних задач 
геоглобалістики, країнознавчих та суспільно-політичних 
досліджень розуміння природи та значення політики як 
специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 
пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 
інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту. 
ПР 13. Критично осмислювати принципи здійснення влади та 

урядування, публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, світової політики та політики окремих країн та регіонів 
в широкому просторово-часовому контексті співвідношення сил 
(жорстка, м'яка, розумна, мережева,  тощо), геостратегічного 
позиціонування в умовах глобалізації. 
ПР14. Планувати й виконувати теоретичні та прикладні 
дослідження, робити обґрунтовані висновки, аналізувати та 
презентувати результати досліджень на національному та 
міжнародному рівнях. 
ПР15. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах 
вищої освіти, розробляти необхідне для цього навчально-

методичне та інформаційне забезпечення.  
ПР16. Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні 
аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах досліджень, 
розробляти та управляти науковими та прикладними проєктами 



у сфері географії, прирродокористування та розвитку територій в 
контексті глобальних процесів, трасформацій та сталості в 
різних просторових та суспільних вимірах. 
ПР17. Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку 
природно- і суспільно-географічних процесів для формування 
нових напрямів наукових досліджень. 
 

8 – Resource support for the implementation of the programme 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Specific characteristics 

of staffing 

 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Teachers involved in the program have many years of experience in 

political geography, political science, global regional studies. It is 

possible to involve practitioners, foreign specialists in the teaching of 

professionally oriented disciplines. 

 

Викладачі, залучені до виконання програми, мають багаторічний 
досвід роботи у галузі політичної географії, географічного 
країнознаства, політології та глобалістики. Можливе залучення 
до викладання професійноорієнтованих дисциплін фахівців-

практиків, закордонних фахівців. 

Specific characteristics 

of logistics 

 

 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-

технічного 
забезпечення 

Use of modern specialized software for open and demo access 

(ArcGIS, QGIS). 

 

 

Використання сучасного спеціалізованого програмного 
забезпечення відкритого та демо-доступу (ArcGIS, QGIS). 

Specific characteristics 

of information and 

teaching and 

methodological support 

 

 

 

Специфічні 
характеристики 
інформаційного та 
навчально-

методичного 
забезпечення 

Use of the funds of the Scientific Library of the Taras Shevchenko 

National University of Kyiv named after M. Maksymovych, the 

National Library of Ukraine named after V.I. Vernadsky, libraries 

and funds of scientific, research and design institutions, analytical 

centers on social geography, political geography, geopolitics, global 

and regional research, specialized Internet resources and scientific 

and pedagogical works of the lecturers and instructures of the faculty 

of Geography. 

Використання фондів Наукової бібліотеки Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка імені 
М.Максимовича, Національної бібліотеки України імені 
В.І.Вернадського, бібліотек та фондів наукових, науково-

дослідних та проектних установ, аналітичних центрів  з 
суспільної географії, політично географї, геополітики, 
глобальних та регіональних досліджень, спеціалізованих 
Інтернет-ресурсів та авторських розробок науково-педагогічних 
працівників  географічного факультету. 



 

9 – Academic mobility 

9 – Академічна мобільність 

National credit mobility 

 

Національна кредитна 
мобільність 

- 

 

- 

International credit 

mobility 

 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

- 

 

 

- 

Teaching foreign 

applicants for higher 

education 

 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Teaching of foreign applicants for higher education is possible 

provided that they meet the requirements of the Conditions of 

admission to the Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

 

Навчання  іноземних здобувачів вищої освіти можливе за умови, 
що вони відповідають вимогам Умов вступу до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  
 



2. THE LIST OF THE COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL 

SCIENTIFIC PROGRAMME (ESP) AND THEIR LOGIC CONSEQUENCE 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. The list of the ESP components:  

2.1. Перелік компонент ОП: 
Code of 

the 

discipline 

Код н/д 

Components of ESP (disciplines, 

course papers (works), 

traineeships, qualification thesis) 

 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Number of 

credits 

Кількість 
кредитів 

The form of 

results control 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 5 

Mandatory components of ESP 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1 Geoglobalistics Геоглобалістика 6 Exam 

Іспит 

ОК2 Pedagogic and Psychology of High 

School. Methods of Teaching of 

Profile Disciplines at Higher 
Education Institutions 

Педагогіка та психологія вищої 
школи. Методика 

викладання профільних 
дисциплін у ЗВО 

6 Exam 

Іспит 

ОК3 Sustainable Development: 

Conceptual and Indicator Analysis 

Сталий розвиток: концептуальний 
та індикаторний аналіз 

6 Exam 

Іспит 

ОК4 Evolution of Geographic Enquiry in 

Postmodernist Perspective 

Еволюція географічної думки у 
постмодерністській перспективі 

4 Pass/fail 

examination 

Залік 

ОК5 Geospatial Governance Геопросторове управління 4 Credit 

Залік 

ОК6 Imaginary Geography and Place 

Branding  

Імажинарна географія та брендінг 
місця 

4 Pass/fail 

examination 

Залік 

ОК7 Methodology and Organization of 

Scientific Research and 

Fundamentals of the Intellectual 

Property 

Методологія та організація 
наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності 

3 Exam 

Іспит 

 

ОК8 Global Inequality and 

Geoconflictology 

Глобальна нерівність та 
геоконфліктологія 

4 Exam 

Іспит 

ОК9 
 

Glocalization: Contextual Analysis 
of Socio-spatial Organization 

Transformations  

Глокалізація: контекстний аналіз 
трансформацій суспільно-

просторової органіазції 

4 Pass/fail 
examination 

Залік 

ОК10 Democracy: from Theory to Practice Демократія від теорії до практики 4 Exam 

Іспит 

ОК11 Professional and Corporate Ethics Професійна та корпоративна 
етика 

3 Pass/fail 

examination 

Залік 

ОК12 Traineeship Виробнича практика 12 Differentiated 

pass/fail 

examination 

Диф. залік 

ОК13 Scientific and research practicum on 

geoglobalistics and regional studies 

Науково-дослідницький 
практикім з географічного 
країнознавства та геоглобалістики 

8 Pass/fail 

examination 
Залік 

ОК14 AssistantTtraineeship (full-time) Асистентська практика (без 
відриву від теоретичного 
навчання) 

12 Differentiated 

Pass/fail 

examination 

Диф. залік 

ОК15 Qualification Master Thesis Кваліфікаційна робота магістра 10 Defense 

Захист 

Mandatory components in total: 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 

90 



Selective components* 

Вибіркові компоненти* 

Selective block No.1  (Socio-Political Geoglobalistics) 

Вибірковий блок 1 («Суспільно-політична геоглобалістика») 

ВБ 
2.1.1. 

Secessionism and Modern Protest 

Movements 

Сецессіонізм та сучасні протестні 
рухи 

6 Exam 

Іспит 

ВБ 
2.1.2. 

Political Modernization 

 

Політична модернізація 4 Exam 

Іспит 

ВБ 
2.1.3. 

Spatial Dimension of Power in 

Global World 

Просторовий вимір сили у 
глобальному світі 

6 Exam 

Іспит 

ВБ 
2.1.4. 

Geostrategic Positioning of Contry 
under Globalization 

Геостратегічне позиціонування 
країни  в умовах глобалізації 

4 Pass/fail 
examination 

Залік 

Elective block No.2  (Geoglobalistics and Regional, Country Studies) 

Вибірковий блок 2 («Країнознавча геоглобалістика») 

ВБ 
2.2.1. 

Global and Regional Environment 

for Development and Cooperation: 

Countries/Regions of the World  

Країни світу: глобальне та 
регіональне середовище розвитку 

та співробітництва 

6 Exam 

Іспит 

ВБ 
2.2.2. 

Geopolitical and Geoeconomic 

Transformations: Countries/Regions 

of the World   

Країни світу: геополітичні та 
геоекономічні трансформації 

6 Exam 

Іспит 

ВБ 
2.2.3 

Anthropogenic Transformation of 

Earth’s spheres: Countries/Regions 

of the World  

Країни світу: антропогенна 
трансформація географічної 
оболонки 

4 Exam 

Іспит 

ВБ 
2.2.4. 

Interaction of Civilizations: 

Countries/Regions of the World 

Країни світу: міжцивілізаційна 
взаємодія 

4 Pass/fail 

examination 

Залік 

Elective components from the list (selection of two disciplines from the list:  one from Block 1 for 6 credits and one from Block 

2 for 4 credits ) 

Вибіркові компоненти з переліку (вибір двох дисциплін з переліку: одна  з Блоку 1 обсягом 6 кредитів та одна з Блоку 
2 обсягом 4 кредити) 

Block 1 

Блок 1 

ВБ 3.1 Global Political Geography Глобальна політична географія 6 Pass/fail 

examination 

Залік 

ВБ 3.2. International Communications and 

Global Media  

Міжнародні комунікації та 
глобальні медіа 

6 Pass/fail 

examination 

Залік 

ВБ 3.3. Modern Political History of Ukraine 

and Adjacent Areas 

Новітня політична історія 
України та суміжних земель 

6 Pass/fail 

examination 

Залік 

ВБ 3.4. Informational and network 

transformations of socio-spatial 
processes 

Інформаційно-мережеві 
трансформації суспільно-
географічних процесів 

6 Pass/fail 

examination 
Залік 

ВБ 3.5. Geographic analysis of electoral 

systems 

 

Географічний аналіз 
електоральних систем 

6 Pass/fail 

examination 

Залік 

Block 2 

Блок 2 

ВБ 3.6 International logistics Міжнародна логістика 4 Pass/fail 

examination 

Залік 

ВБ 3.7 Territorial Indentity Територіальна ідентичність 4 Pass/fail 

examination 

Залік 

ВБ 3.8 Transitology Транзитологія 4 Pass/fail 

examination 

Залік 

ВБ 3.9 Political globalistics Політична глобалістика 4 Pass/fail 

examination 
Залік 

 



ВБ 3.10 Gender and Geography Гендер і географія 4 Pass/fail 

examination 

Залік 

Components of free choice in total: 

Загальний обсяг вибіркових компонент 

30 

The Educational Scientific Programme in total 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІЕТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

120 

 
*According to p.p. 2.2.2-2.2.7 "Regulations on the procedure to exercise the right to free choice of 

disciplines for students of Taras Shevchenko National University of Kyiv" students have the 

unconditional right to choose subjects from the compulsory and elective parts of the curricula of 

other specialties of the same level, and subject to agreement with the dean of the faculty / director 

of the institute to make choice from programs of another level.  

 

*Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» 
здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та 
вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови 
погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня. 
 



2.2. Structure and logics of ESP  

2.2. Структурно-логічна схема 

 

Block 1 

Блок 1 

Mandatory components: OK1, OK2, OK3, OK4, OK5, OK 6 

Обов’язкові компоненти: OK1, OK2, OK3, OK4, OK5, OK 6 

  

 

Block 2 

Блок 2 

Mandatory components: OK7, OK8, OK9, OK10, OK11, OK12 

Обов’язкові компоненти: OK7, OK8, OK9, OK10, OK11, OK12 

  

 

 

 

 

 

Block 3 

Блок 3 

 

“Socio-Political Geoglobalistics” 

«Суспільно-політична 
геоглобалістика» 

“Geoglobalistics and Regional, 
Country Studies” 

«Країнознавча геоглобалістика» 

Elective components: ВБ 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4 

Elective components from the list: ВБ 
3.1 – 3.6 

Виіркові компоненти: ВБ 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 

Вибіркові компоненти з переліку: 
ВБ 3.1. – 3.10 

Elective components: ВБ 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3, 2.2.4 

Elective components from the list: ВБ 
3.1 – 3.6 

Виіркові компоненти: ВБ 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

Вибіркові компоненти з переліку: 
ВБ 3.1 – 3.10 

  

 

Block 4 

Блок 4 

Mandatory components: OK13, OK 14 

Обов’язкові компоненти: OK13, OK 14 

  

 

The form of 

attestation of 

higher education 

applicants 

Форма атестації 
здобувачів іищої 
освіти 

OK15 

 

 

 

OK15 

 
 

 

 

 



3. THE FORM OF ATTESTATION OF HIGHER EDUCATION APLICANTS 

 

Certification of graduates of the educational program "Geoglobalistics and 

Regional Studies" specialty 106 Geography is conducted in the form of defense of the 

master's thesis. 

The master's qualification thesis should demonstrate the professional training of 

students in the field of geoglobalistics and regional stuides, in particular socio-

political and/or coutry/regional geoglobalistics. During the writing and public defense 

of the master's thesis the following program learning outcomes are tested: to apply 

the acquired theoretical knowledge and practical skills to study natural and socio-

territorial systems at different levels of spatial organization in the context of global 

processes, transformations and sustainability (PR01.); to carry out research and / or 

innovate in order to gain new knowledge, develop new methods and procedures in 

geography and interdisciplinary contexts (PR04); to apply modern models and 

information technologies for research and development in the field of geography, 

nature management, development of territories in the context of global processes, 

transformations and sustainability in different spatial and social dimensions (PR06.); 

to plan and perform theoretical and applied research, draw sound conclusions, 

analyze and present research results at the national and international levels (PR14); to 

assess independently the key trends in the development of natural and socio-

geographical processes for the formation of new areas of research (PR17). 

 

Certification ends with the issuance of a standard document on the award of a 

master's degree with the qualification: Master of Geography for OP "Geoglobalistics 

and Regional Studies". 

The separate decision of the examination commission, based on the professional 

mastery of competences provided by blok of specialised disiciplines and components 

“Pedagogic and Psychology of High School. Methods of Teaching of Profile 

Disciplines at Higher Education Institution” and “Methodology and Organization of 

Scientific Research and Fundamentals of the Intellectual Property” - minimum 

required criteria: the level of mastering the specialization disciplines graded at least 

75 points, the assistant traineeship under specialization graded at least 75 points,  and 

defense of qualification master thesis, including the methodology of teaching country 

and / or global and / or regional studies, taking into account the content and topic of 

the qualification master thesis, graded at least 75 points - awards the professional 

qualification trainee teacher of higher education institution (2310.2). 

The separate decision of the examination commission, based on the professional 

mastery of competences provided by blok of elective disciplines #1 “Socio-political 

geoglobalistics” with minimum required criteria - the level of mastering the 

specialization disciplines graded at least 75 points, the professional traineeship under 

specialization graded at least 75 points, and defense of qualification thesis graded at 

least 75 points - awards the professional qualification expert on socio-political 

issues (2443.2). 

The separate decision of the examination commission, based on the professional 

mastery of competences provided by blok of elective disciplines #2 (“Geoglobalistics 
and Regional/Country Studies”) with minimum required criteria - the level of 



mastering the specialization disciplines graded at least 75 points, the professional 

traineeship under specialization graded at least 75 points, and defense of qualification 

thesis graded at least 75 points - awards the professional qualification junior 

researcher, geography (2442.1). 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

Атестація випускників освітньої програми «Географічне країнознавство та 
геоглобалістика» спеціальності 106 Географія проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної роботи магістра.  

Кваліфікаційна робота магістра має продемонструвати професійну підготовку 
студентів у сфері географічного країнознавства та геоглобалістики, зокрема 
суспільно-політичної та/або країнознавсої геоглобаілстики.  Під час написання 
та публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра перевіряються наступні 
програмні результати навчання: застосовувати набуті теоретичні знання та 
практичні навички для дослідження природно- і суспільно-територіальних 
систем на різних рівнях просторової організації в контексті глобальних 
процесів, трансформацій та сталості (ПР01.); здійснювати дослідження та/або 
провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, розроблення 
нових методів і процедур в географії та міждисциплінарних контекстах (ПР04); 
застосовувати сучасні моделі та інформаційні технології для проведення 
досліджень і розробок у сфері географії, природокористування,  розвитку 
територій в контексті глобальних процесів, трасформацій та сталості в різних 
просторових та суспільних вимірах (ПР06.); планувати й виконувати теоретичні 
та прикладні дослідження, робити обґрунтовані висновки, аналізувати та 
презентувати результати досліджень на національному та міжнародному рівнях 
(ПР14); самостійно оцінювати ключові тренди розвитку природно- і суспільно-

географічних процесів для формування нових напрямів наукових досліджень 

(ПР17). 
Атестація завершується видачою документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з географії 
за ОП «географічне країнознавство та геоглобалістика».  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного 
оволодіння компетентностями, передбаченими блоком обов’язкових дисциплін  
«Педагогіка та психологія вищої школи. Методика викладання профільних 
дисциплін у ЗВО» і «Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності» з оцінками не менше як 75 балів, 
асистентську практику не менше як 75 балів, захист кваліфікаційної роботи, що 
містить положення щодо методики викладання країнознавства та/або 
глобальних та/або регіональних досліджень з урахуванням змісту та теми 
кваліфікаційної роботи магістра, з оцінкою не нижче 75 балів, може бути 
присвоєна професійна кваліфікація викладач-стажист закладу вищої освіти 
(2310.2). 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі обрання та 
професійного оволодіння компетентностями вибіркових дисциплін блоку 1 (« 

Суспільно-політична геоглобалістика») з навчального плану з оцінками не 
нижче 75 балів; проходження виробничої  практики з оцінкою не нижче 75 
балів; захисту кваліфікаційної роботи магістра (за професійним спрямуванням) 
з оцінкою не нижче 75 балів присвоюється професійна кваліфікація експерт з 
суспільно-політичних питань  (2443.2) 



Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі обрання дисциплін 
та професійного оволодіння компетентностями вибіркових дисциплін блоку 2 

(«Країнознавча геоглобалістика») з навчального плану з оцінками не нижче 75 
балів; проходження виробничої  практики з оцінкою не нижче 75 балів; захисту 
кваліфікаційної роботи магістра (за професійним спрямуванням) з оцінкою не 
нижче 75 балів присвоюється професійна кваліфікація молодший науковий 
співробітник (географія) (2442.1) 

 

 

 



4. MATRIX OF CORRESPONDENCE BETWEEN PROGRAMMED COMPETENCES AND EDUCATIONAL 

PROGRAMME COMPONENTS 

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 
 OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK11 OK12 OK13 OK14 OK15 

ЗК1/GC1  + +  + +  + + +  + + + + 

ЗК2/GC2 + +  + + + +  +   + +  + 

ЗК3/GC3  + +     +  + +  + + + 

GC4/ЗК4     + +  +  + +  + +  

ЗК5/GC5  +        +  +  +  

ЗК6/GC6 +  + + + +   +   + +   

ЗК7/GC7 +     +  + + +      

ЗК8/GC8   + + +  +  +   + +  + 

ЗК9/GC9          +  + +   

ЗК10/GC10  +      +  +  +  +  

 
 
 
 
 

 OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK11 OK12 OK13 OK14 OK15 

СК1/PC1 + +  +  +  +    + + + + 

СК2/PC2   +  +           

СК3/PC3   +  + +       +  + 

СК4/PC4   +  +           

СК5/PC5 +        +      + 

СК6/PC6 + +  + + +      + + + + 

СК7/PC7 +  +     + + +  + +  + 

СК8/PC8        +  +      

СК9/PC9        +  +      

СК10/PC10 +    + +  + + +  + +  + 

СК11/PC11  +  +  + +   + + + + + + 

СК12/PC12   +  + +   + +  + +  + 

СК13/PC13  +  +       +   +  

СК14/PC14   +      +    +  + 

СК15/PC15 +   +     +    +  + 

 
 
 
 
 
 

 



 ВБ 
2.1.1. 

ВБ 
2.1.2 

ВБ 
2.1.3 

ВБ 
2.1.4 

ВБ 
2.2.1 

ВБ 
2.2.2 

ВБ 
2.2.3 

ВБ 
2.2.4 

ВБ3.1 ВБ3.2 ВБ3.3 ВБ3.4 ВБ3.5 ВБ3.6 ВБ3.7 ВБ3.8 ВБ3.9 ВБ3.10 

ЗК1/GC1 + +  + + + +  + +  + + +    + 

ЗК2/GC2   +     +  + +   + + + +  

ЗК3/GC3 + +  +  +  + + + + + + + +   + 

ЗК4/GC4 + +   +    +          

ЗК5/GC5          +         

ЗК6/GC6  + + + + + + +  +  + + + + + + + 

ЗК7/GC7 +  +     + + + +    +    

ЗК8/GC8 + + + + + + + +  +  + + + + + + + 

ЗК9/GC9                   

ЗК10/GC10       +    +        

 
 ВБ 

2.1.1. 

ВБ 
2.1.2 

ВБ 
2.1.3 

ВБ 
2.1.4 

ВБ 
2.2.1 

ВБ 
2.2.2 

ВБ 
2.2.3 

ВБ 
2.2.4 

ВБ3.1 ВБ3.2 ВБ3.3 ВБ3.4 ВБ3.5 ВБ3.6 ВБ3.7 ВБ3.8 ВБ3.9 ВБ3.10 

ФК1/PC1   + +  +  + +   + + + +   + 

ФК2/PC2     +  +       +     

ФК3/PC3 +   +  + +     + + + +   + 

ФК4/PC4       +       +     

ФК5/PC5     + +  +           

ФК6/PC6  +  + +  + + + + + + +  +   + 

ФК7/PC7 + + +  + +  + + + + + +  + + + + 

ФК8/PC8 + + + +  +   +  +  +   + + + 

ФК9/PC9 + + + +     +       + +  

ФК10/PC10 + + + +     +  +    + + +  

ФК11/PC11      + +   +  +      + 

ФК12/PC12 + + + + + +    +   + +  + +  

ФК13/PC13                   

ФК14/PC14                   

ФК15/PC15   +    + + +      +    

 

 

 

 

 

 

 

 



5.MATRIX OF  CORRESPONDENCE BETWEEN THE PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO) RESULTS 

OF EDUCTION (PRE) AND COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAMME 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK11 OK.12 OK13 OK14 OK15 

ПРН1/PLO 1 +  + +  +  + +   + + + + 
ПРН2/PLO 2  +    +    + + + + +  
ПРН3/PLO 3 +  + +  +   +   + +   
ПРН4/PLO 4  +  + + + +   +  + +  + 
ПРН5/PLO 5  + +    + +  +  + + +  
ПРН6/PLO 6     +    +      + 
ПРН7/PLO 7   +  +      +     
ПРН8/PLO 8 +  +             
ПРН9/PLO 9   +      +       

ПРН10/PLO 10     +        +   
ПРН11/PLO 11        +        
ПРН12/PLO 12        + + +      
ПРН13/PLO 13 +    +   +  +      
ПРН14/PLO 14  +  +  + +   +  + + + + 
ПРН15/PLO 15  +         +   +  
ПРН16/PLO 16            + +   
ПРН17/PLO 17 +   +           + 

 



 
 ВБ 

2.1.1 

ВБ 

 2.1.2 

ВБ 

 2.1.3 

ВБ 

 2.1.4 

ВБ 

2.2.1 

ВБ 

2.2.2 

ВБ 

2.2.3 

ВБ 

2.2.4 

ВБ3.1 ВБ3.2 ВБ3.3 ВБ3.4 ВБ3.5 ВБ3.6 ВБ3.7 ВБ3.8 ВБ3.9 ВБ3.10 

ПРН1/PLO 1  + + + + +  + + + + + + + + + + + 
ПРН2/PLO 2          +         
ПРН3/PLO 3  + + + + +    +  +   + + + + 
ПРН4/PLO 4 + +   + +   + + +  + + +   + 
ПРН5/PLO 5          +  +  +  + + + 
ПРН6/PLO 6    +  + +  +   + +      
ПРН7/PLO 7     +  +       +     
ПРН8/PLO 8   + +   + +       +    
ПРН9/PLO 9     + +     +        

ПРН10/PLO 10       +      +      
ПРН11/PLO 11 + +   + + +  +          
ПРН12/PLO 12 + + + +     +  +     + + + 
ПРН13/PLO 13 + + + +    +     +  + + +  
ПРН14/PLO 14            +  +     
ПРН15/PLO 15                   
ПРН16/PLO 16        +           
ПРН17/PLO 17 +  +      + +         

 

 

Head of the Scientific Methodological Council 

Голова Науково-методичної ради   


