
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор 

 

________________ (                               ) 

«_____» _________________ 20___ р. 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

  «ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА» 

 

ПРОЕКТ 

 

РЕДАКЦІЇ 2023 

 

ВР КНУ імені Тараса Шевченка, 

 протокол              від                                  . 

 

 

 

Рівень вищої освіти: другий 

 

 

 

на здобуття освітнього ступеню: магістр 

за спеціальністю 106 Географія 

галузі знань  10 Природничі науки 

 

 

 
Розглянуто та затверджено 

на засіданні Вченої ради 

від «___»_________ 20___ р. 

протокол № ___ 

 

Введено в дію наказом ректора  

від «__» _________20___ за № ____ 

 

 

 

 

 

 

Київ 20__ р.



ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвіще, імʼя, 

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 

документами про 

вищу освіту) 

Науковий 

ступінь, шифр 

і 
найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальністю

) присвоєно 

Стаж 

науко
во-

педаг

огічн

ої та / 

або 

науко

вої 

робот

и 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації на напрямом, науково-

дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою 
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Докторська 

дисертація 

(2001 р.):  
«Структура 

господарства 

Японії». 

 

52 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 території- географічні місця в 

політгеографії. Треті Сумські науково-

географічні читання, Вип. 3, Суми, 2018. 6. 

Historical Borders and Contemporary 

Administrative Divisions Influence on 

Стажування (фахове підвищення 

кваліфікації) в Гарвардському 

університеті (США), 2016 
(сертифікат) 



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 

   15 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 . 

1. Сертифікат стажування (фахове 

підвищення кваліфікації) у 

Інституті політичної освіти, 2019 р. 

(сертифікат). 



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 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. 
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Тараса 

Шевченка 
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державний 
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(1989; Географія; 

Географ, методист 

екскурсійної 

справи. Викладач)  

Кандидат 

геогр. наук; 

спеціальність 

11.00.02 – 

економічна та 

соціальна 

географія; 

«Територіальн

а організація 
комплексу 

27 Автор та співавтор понад 150 наукових та 

навчально-методичних праць.  Основними 

за напрямами є: 1. Geoglobalistics: the 

course book. Kyiv, Alfa-PIK Publishing 

House, 2020. 2.   From global to Local: Feasi-

bility of the Indicator Analysis of the Sustain-

able Development in Ukraine. 2019. World 

Science 3(43). Vol.1., 36-39.  3. Ukraine’s 

path through Millennium to Sustainable de-
velopment goals in 30 years: transition, les-

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 Develop-



міжнеародного 

туризму 

України»; 

доцент 

кафедри 

країнознавства 

та туризму ї 

 

sons and perspectives. University of National 

and World Economy. Sofia. Bulgaria. – 2019. 

– P.422-430 (у співавтостві) 4.  Globaliza-

tion: the geographical nexus. Вісник 

Київського Національного університету 

імені Тараса Шевченка. Географія.  2017. 1-

2 (66-67), 37-41. 5.  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) 6. Географічне 

країнознавство. Навч. посібн./Я.Б.Олійник, 

Б.П. Яценко, О.О.Любіцева. - К: ВПЦ 

Київський університет. – 2016. - 911 с. (у 

співавторстві). 7.  Critical thinking: practice 

in reading assignments on Geoglobalistics// 

Класичний університет у контексті 
викликів епохи.- К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 2016 - С. 137-138 

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 Sklodow-

ska-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 Urban Geographies of Post-

communist States conference: A view on 

cities from eslwhere. Kyiv&Dnipro with 

Kryvyi Rih, 26-29 September, 2017. 

ment Goals (SDGs): Addressing Sus-

tainability 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 

“European business models: trans-

formation, harmonization and imple-

mentation 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. 



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». 
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Тараса  
Шевченка 
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Тараса Шевченка  
(1994; Географія;  

Географкраїнознав

ець. Референт 
зовнішньоекономі 

чної діяльності.  
Викладач) 

Кандидат 

геогр. наук; 

спеціальність 

11.00.02 – 
економічна та 

соціальна 

географія; 

«Політикогеог

рафічні 

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. Cur-

rent regional political and geographical posi-

tion of Ukraine. World Science – Warsaw: RS 

Global, 2017. – №12(28). – Vol.1. – P.62-68 

(70 p.). 7. Географічне країнознавство. 

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.  

 



 

При розробці освітньої програми враховані вимоги стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія» галузі знань 10 «Природничі науки» для лругого (магістерського) 

рівня, згідно наказу МОН України №519 від 11.05.2021 

 

Навч. посібн./Я.Б.Олійник, Б.П. Яценко, 

О.О.Любіцева. - К: ВПЦ Київський 

університет. – 2016. - 911 с. (у 

співавторстві). Політична географія. 

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. 

 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Політична географія та геополітика» 

“Political Geography and Geopolitics” 

за спеціальністю 106 «Географія» 

за спеціальністю 106 - Географія 

галузі знань - 10 Природничі науки 
 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Ступінь вищої освіти – магістр; 

Спеціальність: 106 – Географія 

Освітня програма: Політична географія та геополітика 

Професійне спрямування:  

1. Політико-географічні та геополітичні студії 

2. Геоглобалістика: суспільно-політичні трансформації:  

 

Degree: Master  

Specialty: 106 – Geography 

Political Political Geography and Geopolitics 

Professional direction:  

1. Political Geography and Geopolitics Studies 

2. Geoglobalistics: social and political transformations 

 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська  

Ukrainian 

Англійська 

English  

Обсяг освітньої 

прогами 

120 ЄКТС,  2 академічні роки, 2 academic years 

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 

ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу 

(заповнюється для 

програм подвійного і 

спільного дипломування) 

- 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, Сертифікат про 

акредитацію (УД № 11008915    наказ МОН України від 

12.06.2019 №821, строк дії до 01.07.2024)  

Цикл / рівень програми 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) 

Передумови  Перший рівень вищої освіти  

Форма навчання Денна 

Термін дії освітньої 

прогами 
5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://geo.knu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Забезпечити здобуття глибоких теоретичних та практичних 

знань, умінь та навичок, що відносяться до області політичної 

географії та геополітики із широким доступом до 

працевлаштування, підготувати магістрів, здатних 

розв’язувати  складні задачі та прикладні проблеми, 

приймати обґрунтовані та відповідальні рішення в 

управлінській та аналітичній діяльності у сфері  політико-

географічної аналітики та експертизи. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

10 – Природничі науки / 106 – Географія  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова, академічна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна вища освіта з політичної географії та геополітики 

за спеціальністю 106 Географія. 

Ключові слова: геосистеми, територіально-політичні 

системи,  природно- і суспільно-(політико-)географічні 

процеси, політична географія, геополітика, 

геоконфліктологія, геоглобалістика,  просторова організація, 

збалансований розвиток, геопросторове управління,  

регіональний розвиток, країни та регіони світу, інформаційна 

та мережева трансформація, геонформаційні технології, 

соціально-економічна та політико-географічна експертиза, 

моніторинг та прогнозування 

Особливості програми Проведення частини занять з професійно-орієнтованих 

дисциплін передбачається на базі організацій та 

установ, що займаються проблемами взаємодії компонентів 

суспільного середовища під впливом особливостей території, 

оцінкою можливих ризиків, соціально-економічних та 

політичних наслідків управлінських рішень з урахуванням 

принципів сталого розвитку; участь у національних та 

міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах інших 

формах взаємодії та представлення результатів власних 

досліджень. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця в міжнародних та національних урядових та 

неурядових структурах, у проєктно-пошукових та науково-

дослідних установах, в органах державного та регіонального 

https://geo.knu.ua/osvitni-programy/os-magistr/


управління, в громадських та політичних організаціях, в 

консалтингових, аналітичних та аутсорсингових компаніях, 

вищих навчальних закладах (аналітик, експерт, науковий 

співробітник, асистент).   

Подальше навчання Можливість подальшого продовження освіти за третім 

(доктор філософії) рівнем вищої освіти, набуття часткових 

кваліфікацій за іншими спеціалізаціями в системі 

післядипломної освіти. 

 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Cтуденто-центричне проблемно-орієнтоване навчання, що 

проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, 

виконання самостійних робіт та індивідуальних дослідних 

завдань на основі навчальних посібників, підручників та 

конспектів, наукової фахової літератури та фахових 

періодичних видань українською та іноземними мовами, 

консультацій з викладачами, використання платформи KNU 

Education Online, поглиблення навичок практичної діяльності 

при проходженні асистентської та виробничої практик,  

виконання кваліфікаційної роботи магістра на останньому 

році навчання. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, 

поточний контроль (презентації, тестові завдання, модульні 

контрольні роботи), захист звітів з асистентської та 

виробничої практик,  публічний захист кваліфікаційної 

роботи магістра. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та прикладні проблеми, 

приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у 

сфері політичної географії та геополітики, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначених умов та вимог.  

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК 5. Здатність працювати в команді. 
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
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 здійснювати фахову педагогічну та/або науко-

во-педагогічну діяльність  у закладах освіти.  

ЗК 10.  Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК 1. Здатність до використання законів, теорій, концепцій і 

парадигм сучасної географії, історії розвитку географічних 

досліджень та ідей для дослідження територіально-

політичних систем на різних рівнях їхньої просторової 

організації. 

СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних проблем та 



особливостей взаємодії природи й суспільства, інтеграції 

політико-географічного знання із застосуванням принципів 

раціонального використання територіальних ресурсів, основ 

законодавства і геопросторового управління територіально-

політичними системами та регіонального розвитку для 

розроблення пропозицій з оптимізації розвитку (держав, 

регіонів) та забезпечення сталого розвитку. 

СК 3. Здатність використовувати спеціальні географічні 

методи й підходи, геоінформаційні технології для розв’язання 

конкретних науково-прикладних проблем у сфері політичної 

географії та  геополітики. 

СК 4. Здатність розробляти та сприяти впровадженню 

програм сталого розвитку територій (держав і регіонів), 

здійснювати геопросторове управління територіально-

політичними системами різного ієрархічного рівня. 

СК 5. Здатність здійснювати фахову оцінку програм, стратегій 

і планів розвитку територій (держав і регіонів), процесів 

глобалізації, регіоналізації та урбанізації, проводити їхню 

соціально-економічну та політико-географічну експертизу й 

моніторинг. 

СК 6. Здатність застосовувати у професійній діяльності 

теоретичні знання і практичні навички системного аналізу і 

синтезу, географічного моделювання та прогнозування. 

СК 7. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при 

критичному осмисленні проблем розвитку територій (держав і 

регіонів) та оцінювати можливі ризики, соціально-економічні, 

екологічні, політичні та геополітичні наслідки управлінських 

рішень у сфері природокористування, геопросторового 

управління територіально-політичними системами та 

регіонального розвитку. 
СК 8. Здатність планувати, проводити та публічно 

презентувати результати наукових досліджень, забезпечити 

зрозуміле донесення власних знань, висновків та 

аргументацій до фахівців і нефахівців. 

СК 9. Здатність здійснювати фахову науково-педагогічну 

діяльність у закладах освіти на засадах компетентнісного 

підходу. 

СК 10. Здатність самостійно визначати актуальні аспекти у 

фундаментальних і прикладних напрямах природно- і 

суспільно-географічних досліджень, здобувати нові знання, 

використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології.  

СК 11. Здатність критично оцінювати ключові тренди 

перебігу природно- і суспільно-географічних процесів з точки 

зору формування нових напрямів у наукових дослідженнях. 

СК 12. Усвідомлення природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 

сучасні інтерпретації. 

СК 13. Здатність до критичного 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. 

 



7 - Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

ПР01. Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні 

навички для дослідження територіально-політичних систем на 

різних рівнях просторової організації. 

ПР02. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати 

уміння працювати в команді. 

ПР03. Вільно спілкуватися із професійних і наукових питань 

іноземною мовою. 

ПР04. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань, розроблення 

нових методів і процедур в географії та міждисциплінарних 

контекстах. 

ПР05. Вміти виявляти, ставити та розв’язувати науково-

прикладні проблеми, здійснювати критичну оцінку ухвалених 

рішень. 

ПР06. Застосовувати сучасні моделі та інформаційні 

технології для проведення досліджень і розробок у сфері 

політичної географії та геополітики, геопросторового 

управління територіально-політичними системами та 

регіонального розвитку. 

ПР07. Брати участь у розробленні програм та стратегій 

розвитку територій (держав і регіонів), геопросторового 

управління територіально-політичними системами різного 

ієрархічного рівня. 

ПР08. Здійснювати дослідження природно і суспільно- 

(політико)-географічних проявів розвитку геосистем у 

складних і непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній 

розвиток, аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та 

ймовірні наслідки. 

ПР09. Проводити фахову оцінку програм, стратегій і планів 

розвитку територіально-політичних систем, здійснювати їхню 

соціально-економічну та політико-географічну експертизу та 

моніторинг. 

ПР10. Застосовувати геоінформаційні технології, створювати 

та досліджувати моделі політико-географічних проявів 

розвитку геосистем, визначати можливості та межі їх 

застосування. 

ПР11. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні, 

геоекологічні, політичні та геополітичні наслідки реалізації 

управлінських рішень у сфері геопросторового управління 

територіально-політичними системами та регіонального 

розвитку. 

ПР12. Планувати й виконувати теоретичні та прикладні 

дослідження, робити обґрунтовані висновки, аналізувати та 

презентувати результати досліджень. 

ПР13. Здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах 

вищої освіти, розробляти необхідне для цього навчально-

методичне та інформаційне забезпечення 

ПР14. Формулювати наукові гіпотези, визначати актуальні 

аспекти у фундаментальних і прикладних напрямах 

досліджень, розробляти та управляти проєктами у сфері 

політичної географії та геополітики, геопросторового 



управління територіально-політичними системами та 

регіонального розвитку. 

ПР15. Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку 

природно- і суспільно-географічних процесів для формування 

нових напрямів наукових досліджень. 

ПР16. Застосовувати для розв’язування складних задач 

політології 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. 

ПР17. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 

політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері 

професійної діяльності або галузі знань і є основою для 

оригінального мислення та проведення досліджень, критичне 

осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.  

ПР18. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та 

англійською мовами при обговоренні професійних питань, 

досліджень та інновацій в сфері політології. 

ПР19. Приймати ефективні рішення з питань політики, 

політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у складних 

і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток 

політичних процесів; визначати фактори, що впливають на 

них і на досягнення поставлених цілей; аналізувати і 

порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні 

наслідки політичних рішень. 

ПР20. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт відповідно до встановлених вимог. 

ПР21. Критично осмислювати принципи здійснення влади та 

публічної політики, політичних інститутів та процесів, 

світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, залучені до виконання 

програми, мають наукові ступені, вчені звання,  проходять 

періодичні стажування для підвищення кваліфікації, мають 

відповідні сертифікати, навчально-методичні та наукові 

публікації у виданнях, що рейтингуються у провідних 

наукометричних базах. До викладання професійно-

орієнтованих дисциплін можуть бути залучені на конкурсній 

основі фахівці-практики, закордонні фахівці. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Використання сучасного спеціалізованого програмного 

забезпечення відкритого та демо-доступу (ArcGIS, QGIS), 

матеріально-технічної бази навчальної лабораторії 

Геоінформації та туризму. 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

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 географії, геополітики, 

глобальних та регіональних досліджень, спеціалізованих 

Інтернет-ресурсів та авторських розробок науково-



 

 

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

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 

ОК 1. Теорія політичної географії та геополітики  9 Іспит 

ОК 2. Geoglobalistics/ Геоглобалістика 6 Іспит 

ОК 3. Педагогіка та психологія вищої школи (по 

напряму 106) 

5 Іспит 

ОК 4. Демократія від теорії до практики 4 Залік 

ОК 5. Geospatial Governance/ Геопросторове 

управління 

6 Залік 

ОК 6. Методологія та організація наукових досліджень 

з основами інтелектуальної власності 

3 Іспит 

ОК 7. Геоконфліктологія 6 Іспит 

ОК 8. Методика викладання профільних дисциплін у 

ЗВО 

3 Іспит 

ОК 9. Професійна та корпоративна етика 3 Залік 

ОК 10. Виробнича практика 12 Залік 

ОК 11. Науково-дослідний практикум з політико-

географічних студій та глобалістики 

11 Залік 

ОК 12. Асистентська практика 12 Залік 

ОК 13. Кваліфікаційна робота магістра 10 Захист 

Загальний обсяг обовʼязкових компонент: 90 

Вибіркові компоненти ОП* 

Дисципліни вибору студента 

Вибірковий блок 1 «Політико-географічні та геополітичні студії» 

ВБ 1.1 Політико-географічний аналіз регіонів і країн 

світу 

6 Іспит 

ВБ 1.2 Глобальна політична географія 6 Іспит 

ВБ 1.3 Географічний аналіз електоральних систем 4 Іспит 

ВБ 1.4 Геополітичні та геоекономічгні трансформації: 

стратегічне позціонування країни в світі 

4 Залік 

Вибірковий блок 2 «Геоглобалістика: суспільно-політичні трансформації 

Geoglobalistics: social and political transformations» 

ВБ 2.1 Spatial Dimension of Power in Global World / 

Просторовий вимір сили в глобальному світі 

6 Іспит 

педагогічних працівників  географічного факультету. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

-  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

На загальних умовах 



ВБ 2.2 Sustainability: conceptual and indicators analysis / 

Сталість: концептуальний та індикаторний 

аналіз 

6 Іспит 

ВБ 2.3 Політична модернізація  4 Іспит 

ВБ 2.4 Glocalization: Contextual Analysis of Socio-spatial 

Organization Transformations / Глокалізація: 

контекстний аналіз трансформацій суспільно-

просторової організації  

4 Залік 

Вибір з переліку (студент обирає дві дисципліни з переліку сумарним обсягом 10 кредитів)  

Перелік №1 вільного вибору студента 

ВБ 3.1 Новітня політична історія України та суміжних 

земель 

6 Залік 

ВБ 3.2 Країни світу: глобальне та регіональне 

середовище розвитку та співробітництва (Global 

and Regional Environment for Development and 

Cooperation: Countries/Regions of the World) 

6 Залік 

ВБ 3.3 Informational and network transformations of socio-

spatial processes / Інформаційно-мережеві 

трансформації суспільно-географічних процесів 

6 Залік 

ВБ 3.4 Основи регіональної політики 6 Залік 

Перелік №2 вільного вибору студента 

ВБ 3.5 Evolution of Geographic Thought /Еволюція 

географічної думки 

4 Залік 

ВБ 3.6 Географія нерівності 4 Залік 

ВБ 3.7 Територіальна ідентичність 4 Залік 

ВБ 3.8 Сецесіонізм та сучасні протестні рухи 4 Залік 

Загальний вибіркових компонент: 30 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 

* 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. Структурно-логічна схема ОП 

 

Блок 1 Обов’язкові компоненти: OK1, OK2, OK3, OK4, OK5 

 

 

 

Блок 2 Обов’язкові компоненти: OK6, OK7, OK8, OK9, OK10 

  

 

 

Блок 3 

Політико-географічні та геополітичні 

студії 

 Геоглобалістика: суспільно-політичні 

трансформації 

Geoglobalistics: social and political 

transformations 

Вибіркові компоненти: ВБ 1.1 - 1.4   Вибіркові компоненти: ВБ 2.1- 2.4  

Вибіркові компоненти з переліку:  

ВБ 3.1. – 3.8 

 Вибіркові компоненти з переліку:  

ВБ 3.1. – 3.8 

  

 

Блок 4 Обов’язкові компоненти: OK11, ОК 12, OK 13 

 

 



 

ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Політична географія та 

геополітика» спеціальності 106 «Географія» проводиться у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи магістра. 

Кваліфікаційна робота магістра має продемонструвати професійну підготовку 

студентів у сфері політичної географії та геополітики, зокрема політичної географії країн та 

регіонів та глобальної політичної географії та геополітики. Під час написання та публічного 

захисту кваліфікаційної роботи магістра перевіряються наступні програмні результати 

навчання: Застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навички для дослідження 

територіально-політичних систем на різних рівнях просторової організації (ПР01; Здійснювати 

дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, 

розроблення нових методів і процедур в географії та міждисциплінарних контекстах (ПР 04); 

Застосовувати геоінформаційні технології, створювати та досліджувати моделі політико-

географічних проявів розвитку геосистем, визначати можливості та межі їх застосування 

(ПР10); Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні, геоекологічні, політичні та 

геополітичні наслідки реалізації управлінських рішень у сфері геопросторового управління 

територіально-політичними системами та регіонального розвитку (ПР11);  Планувати й 

виконувати теоретичні та прикладні дослідження, робити обґрунтовані висновки, аналізувати та 

презентувати результати досліджень (ПР12); Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку 

природно- і суспільно (політико)-географічних процесів для формування нових напрямів 

наукових досліджень (ПР15). 

Атестація завершується видачою документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з географії за ОП «Політична 

географія та геополітика».  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, на підставі професійного оволодіння 

компетентностями, передбаченими спеціальними блоками дисциплін (мінімально необхідні 

критерії: рівень опанування дисциплін вибіркового блоку за професійним спрямуванням з 

оцінками не менше як 75 балів, оцінка за виробничу практику не менше як 75 балів, а також 

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

присвоєна професійна кваліфікація 2442.1 – молодший науковий співробітник (географія). 

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» та «Методологія та 

організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» з оцінками не менше як 

75 балів, асистентською практикою з оцінкою не менше як 75 балів, а також на основі захисту 

кваліфікаційної роботи, що містить тематичний блок щодо методики викладання політичної 

географії, геополітики, глобалістики 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 2 («Геоглобалістика: суспільно-

політичні трансформації/ Geoglobalistics: social and political transformations») 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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 

 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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В
и

б
ір

 з
 п

ер
ел

ік
у

 

ВБ 3.1 

 

ВБ  

3.2 

ВБ  

3.3 

ВБ 3.4 ВБ  

3.5 

ВБ  

3.6 

ВБ 

3.7 

ВБ 

3.8 

ЗК-1 + +  + + + +  + +  + 

ЗК-2 + + +  +  +   + + + 

ЗК-3    +       +  

ЗК-4 +    +   +     

ЗК-5             

ЗК-6    +  + +      

ЗК-7    +  + +      

ЗК-8  + +      +    

ЗК-9         +    

ЗК-10  +           

СК-1 +   +  + + + + + + + 

СК-2   + + +   +   +  

СК-3       +      

СК-4  +      +     

СК-5  +  + + +  +  +   

СК-6 +    + + + +     

СК-7 + +  + + + +     + 

СК-8    +  +  +     

СК-9      +   +    

СК-10 +   +   +    +  

СК-11 +            

СК-12    +          

СК-13    +          

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 
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ОК 
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ОК 
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ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ЗК-1 + +   +  + +  + + + + + + + + 

ЗК-2 + + +   +  +   + + + +  + + 

ЗК-3    + +  +  + +  +      

ЗК-4 +        + + + + +  +   

ЗК-5         + +  +  +    

ЗК-6  +   +            + 

ЗК-7  + +           +    

ЗК-8    + + + +    +  +  +  + 

ЗК-9   +     +          

ЗК-10    +              

СК-1 + +     +   +   + + + +  

СК-2  +   +     + + + + +   + 

СК-3     +     + + + +  + +  

СК-4     +             

СК-5  +                

СК-6 +    +  + +  + + + + +   + 

СК-7  +   +  +   + +  + + + + + 

СК-8   +   +    + +  + +  +  

СК-9   + +    + +   +      

СК-10 +      + +   +  + + +   

СК-11 + +     +    +  +   +  

СК-12    +              

СК-13    +              



 

МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПР) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ПР 01 + + +    + +  + +  + +  + + 

ПР 02    +     + + + +    + + 

ПР 03  + +  +            + 

ПР 04   +   +  +   +  + +  + + 

ПР 05    +  + +   +  +   + + + 

ПР 06     +   +    +  + +  + 

ПР 07     +    +        + 

ПР 08  + +    + +       +  + 

ПР 09                  

ПР 10     +   +  +   +    + 

ПР 11 +   + +  +      + +   + 

ПР 12 +  + +  +    + +  +    + 

ПР 13   +     + +  + +     + 

ПР 14 + + + +    +       +  + 

ПР 15 + + +    + + +    +    + 

ПР 16    +              

ПР 17    +              

ПР 18    +              

ПР 19    +              

ПР 20    +              

ПР 21    +              

 

 

В
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й
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б
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а 

п
о

л
іт

и
ч
н

а 
ге

о
гр

аф
ія

 т
а 

ге
о

п
о
л

іт
и

к
а»

  

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

В
и

б
ір

 з
 п

ер
ел

ік
у

 

ВБ 

3.1. 

ВБ 

3.2 

ВБ 

3.3 

ВБ 

3.4 

ВБ 

3.5 

ВБ 

3.6 

ВБ 

3.7 

ВБ 

3.8 

ПР 01   + + +   + + + + + 

ПР 02  + +      + +   

ПР 03    +  + +      

ПР 04 + + +  +    + +  + 

ПР 05   + +   +   +  + 

ПР 06  +     +  + +  + 

ПР 07   +     +     

ПР 08    +  +   + +  + 

ПР 09     + +  +  +   

ПР 10  +       + +  + 

ПР 11      +    +  + 

ПР 12 + + +   +   +    

ПР 13      +   +    

ПР 14 + + +      + + + + 

ПР 15 + + + + +  +   +  + 

ПР 16   +          

ПР 17   +          

ПР 18   +          

ПР 19   +          

ПР 20   +          

ПР 21   +          

 

 

Голова Науково-методичної ради       


