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HPK – 7 рівень 

А                                         Мета (цілі) освітньої  програми 

 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних працівників у галузі 

географічної освіти із широким доступом до працевлаштування. Магістр освіти 

повинен бути підготовлений до самостійної діяльності, що вимагає широких 

знань в галузі географії і біології та поглибленої професійної спеціалізації, 

володіння навичками науково-педагогічної роботи; широко ерудований, має 

фундаментальну наукову базу, володіє методологією наукової педагогічної 

творчості, експериментальними методами і підходами сучасної географії. 

Магістр освіти зі спеціальності  середня освіта підготовлений до самостійної 

роботи на посадах: вчителя географії і біології, інженера-дослідника а також до 

педагогічної діяльності у вищій школі. 

В                                              Характеристика програми 

1 
Назва галузі знань 

та спеціальності 

Освіта. Середня освіта (Географія та біологія) 

2 

Фокус програми Формування та розвиток професійної компетентності для 

здійснення педагогічної діяльності з  урахуванням 

сучасних вимог. 

3 
Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

4 

Особливості 

програми 

Міждисциплінарна  та багатопрофільна підготовка 

фахівців. Виконання програми дозволяє студентові: 

сформувати професійні  компетентності вчителя і 

орієнтуватися на тенденції розвитку психології, педагогіки, 

на вимоги сучасної підготовки спеціаліста географічної 

галузі; опанувати – методологію і методику наукових 

досліджень, наукові засади підготовки вчителя у вищій 

школі, психологію педагогічної діяльності, школознавство, 

здоров’язберігаючі педагогічні технології, теоретичні 

основи географії глобалізаційних процесів, конструктивної 

географії, політичної географії, основи організації 

екологічного моніторингу. Студенти можуть робити акцент 

або на викладанні географії та біології, або ж на проведенні 

науково-дослідницького пошуку. 
С Складові професійної компетентності 

 

Управлінська – здатність і готовність здійснювати управління процесами 

педагогічної навчальної діяльності, виховання та розвитку особистості у 

навчальних закладах різних рівнів акредитації;  розуміти і застосовувати на 

практиці методи управління у сфері географії, біології, , природокористування та 

відновлення охорони біоресурсів. 



Культурна – застосовувати в процесі навчання географії та біології методи 

виховання, орієнтовані на систему індивідуальних, національних і 

загальнолюдських  цінностей, для розробки і реалізації стратегій і моделей 

поведінки й кар’єри; оцінювати діяльність історичних осіб  та взаємостосунки 

між суб’єктами суспільного життя з точки зору забезпечення етнографо- 

культурної взаємодії. 

Соціальна – здатність і готовність до спільної (групової, кооперативної) 

професійної діяльності, співробітництва; самоудосконалювати професійні знання 

і вміння викладача географії та біології, розвивати компетентності між 

персонального спілкування з колегами, студентами рідною та іноземною мовою; 

аналізувати та оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської 

та світової географічної та біологічної наук, орієнтуватися у цінностях і 

суспільних переконаннях сучасного українського суспільства щодо географічних 

проблем. 

Комунікативна – здатність і готовність до педагогічного спілкування, 

нестандартного і творчого вирішення комунікативних завдань, які виникають у 

процесі педагогічного спілкування; комунікативні навички, культура 

міжособистісних відносин, здатність до мотивації та переконання, уміння 

уникати конфліктів і, в разі потреби, розв’язувати їх. 

Науково-дослідницька – здатний експлуатувати сучасну апаратуру та 

обладнання для виконання науково-дослідних польових і лабораторних робіт; 

застосовувати на практиці прийоми складання пошукових звітів, оглядів і 

пояснювальних записок; розуміти, викладати і критично аналізувати отриману 

інформацію та представляти результати польових і лабораторних географічних і  

біологічних досліджень. 

Політична – застосовувати навички географічних та біологічних знань і 

популяризувати та прищеплювати їх у професійній та громадській  

просвітницькій діяльності; аналізувати та оцінювати найважливіші досягнення 

національної, європейської та світової географічної науки і освіти, орієнтуватися 

у цінностях, суспільних переконаннях сучасного українського суспільства щодо 

географічних і біологічних проблем та питань. 

Просвітницька – займається  просвітницькою діяльністю серед населення  з 

метою підвищення рівня географо-біологічної грамотності суспільства. 

Інформаційна – передбачає уміння отримувати різними способами, включно 

шляхом дослідження, та працювати з джерелами  освітницької (географічної) 

інформації для того, щоб характеризувати та порівнювати динаміку природних 

явищ і процесів на різних етапах їх розвитку. 

Предметна (дидактична) – здатність і готовність здійснювати викладання 

біології та хімії на високому науковому рівні на основі ґрунтовних інтегрованих 

знань з фундаментальних і спеціальних біологічних, хімічних наук та вмінь 

застосовувати їх під час розв’язання проблемних ситуацій чи завдань у 

навчальних закладах різних рівнів акредитації. 

Проектна – користуватися нормативними документами що визначають 

організацію і техніку безпеки робіт. 

Екологічна – здатність та готовність застосовувати екологічні знання і досвід у 

професійних і життєвих ситуаціях, володіти навичками щодо оцінки стану 

навколишнього середовища та ведення моніторингу, стратегією та тактикою 

виживання в урбанізованих та техногенних ландшафтах, основами екологічної 

безпеки. 

Здоров’язберігаюча – здатність і готовність застосовувати ґрунтовні знання про 

сучасний стан науки про людину, розуміння процесів життєдіяльності людського 

організму, свідоме ставлення до власного здоров’я. 



Діагностична – здійснювати логіко-дидактичний аналіз концепцій, стандартів 

географічної освіти, підручників з географії та біології. 

Контрольна – здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів; 

застосовувати раціональні прийоми моніторингу інноваційної географічної та 

біологічної інформації. 

D Результати навчання 

1 

Уміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

2 

Вміти  вибудовувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального і професійного саморозвитку. Здатність усвідомлювати 

та реалізувати розвивальний та виховний потенціал навчального процесу.  

Володіти сукупністю світоглядних теорій (ідей), які зумовлюють методологію 

виховання і навчання, становлення відповідного типу особистості.  Пізнати 

систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на 

збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.  Удосконалювати 

знання про принципи взаємостосунків держав на міжнародній арені, котрі 

сприятимуть затвердженню світу без насильства, забезпеченню всеосяжної 

безпеки, переходу держав й регіонів до стійкого розвитку, побудови на планеті 

гармонійної цивілізації, що включає різні держави, нації, культури, релігії. 

3 

Вміє на науковій основі організовувати свою працю, володіє методами збору, 

зберігання та обробки інформації, у тому числі і комп’ютерними.   Володіти 

вченням про правила мислення при створенні теорії науки, вчення про науковий 

метод пізнання й перетворення світу; його філософська, теоретична основа, 

сукупність методів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно 

до специфіки об'єкта її пізнання.  Застосовувати сукупність психолого-

педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, 

методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-

методичний інструментарій педагогічного процесу. 

4 

Володіє навичками науково-організаційної діяльності; вміє планувати роботу 

науково-дослідного або науково-педагогічного колективу; володіє спеціальними 

знаннями і навичками, що дозволяють підтримувати здорові відносини в рамках 

керованого ним колективу.  Аналізує роль експериментальних досліджень у 

активізації навчання географії і біології, формуванні дослідницького стилю 

мислення учнів. Знає основні види географічного експерименту при вивченні 

програмного матеріалу з географії і біології. 

5 

Вміє використовувати основні методи, методологію, знає концепції та 

перспективи розвитку географії і біології, має єдине системне бачення 

географічних і біологічних явищ і процесів , в яких гармонійно пов’язані 

уявлення про географічні структури, виконувані ними функції, їх фізико-хімічні 

основи і еволюцію; вміти планувати заходи оздоровлення екологічної ситуації, 

вести роботу з охорони природи і здоров’я людини. Знати захист населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій. Оповіщення населення про загрозу та 

виникнення надзвичайних ситуацій. Організація евакуаційних заходів.  Знати 

методичні підходи до розв’язання ускладнених, комбінованих та нестандартних 

задач з географії та біології. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81


E Перелік навчальних дисциплін та їх анотації* 

Навчальні дисципліни Кредити 
ЄКТС 

Семестри 
 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Н1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 1 

Н2 Філософія освіти 3 2 

1.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. 

1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності) 

6 

Вміти застосовувати  сучасні експериментальні методи роботи з географічними і 

біологічними об’єктами в польових та лабораторних умовах. Знати основні 

методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань; характеристику 

окремих бактеріальних інфекційних захворювань та їх збудників.  Вміти за 

характером захворюваності населення, використовуючи показники 

епідеміологічного обстеження, створювати прогноз поширення вірусної інфекції 

на певній території. 

7 
Демонструє фундаментальні уявлення про біологію людини, профілактику і 

охорону здоров’я та використовує їх на практиці. 

8 

Знає принципи моніторингу, оцінки стану природного середовища та охорони 

живої природи, бере участь у плануванні та реалізації відповідних заходів; 

біоценотичну структуру угрупувань та динаміку біоценозів.  Вміти вирішувати 

проблеми раціонального перетворення і розвитку природних і господарських 

комплексів, розміщення населення; здійснювати географічний прогноз. 

9 

Розуміє, викладає і критично аналізує отриману інформацію і представляє 

результати польових і лабораторних географічних досліджень.   Володіння 

знаннями територіальної (геопросторової) організації та дослідженням 

географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя 

суспільства. 

10 

Розуміє і застосовує на практиці методи управління у сфері біології, хімії, 

біотехнології, природокористування та відновлення біоресурсів. Кваліфіковано 

використовує засоби і методи хімічних технологій; інформацію для обробки та 

аналізу показників хімічних технологій. Володіє необхідними знаннями сучасної 

теорії хімічної будови високомолекулярних речовин, їх реакційної здатності, 

промислових і лабораторних методів синтезу і властивостей основних класів 

високомолекулярних сполук, їх взаємних перетворень та використання, 

найважливіших представників в галузях науки і техніки та побуті.  

11 
Вміти організовувати освітній процес на рівні сучасних вимог у освітніх закладах 

різних рівнів акредитації. Знати й характеризувати ознаки сучасних наукових 

підходів до організації процесу навчання. 

12 

Вміти використовувати  освітні технології, мультимедійні системи, медіа освіту у 

викладанні географічних та біологічних дисциплін, в доповідях на семінарах, 

конференціях. Вміти  моделювати географічні процеси і явища: контроль і 

обробка даних географічного експерименту. 

13 
Вміння спілкуватись іноземною мовою з колегами з використанням біологічної 

та хімічної термінологій, здатність використовувати біологічну та хімічну 

інформацію з джерел іноземною мовою. 

14 Здатність усвідомлювати та реалізовувати розвивальний та виховний потенціал 

навчальних предметів. 

15 Вміння здійснювати викладацьку та просвітницьку діяльність в галузі географії, 

біології та педагогіки. 



В1  Охорона праці в галузі  3 2 

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

В2 Здоров’язберігаючі педагогічні технології 4 2 

В3 Фізіологічні основи навчальної діяльності 0 0 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ   

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Н3 Психологія педагогічної діяльності 3 1 

Н4 Школознавство 3 2 

Н5 Географія глобалізаційних процесів 4 1 

Н6 Конструктивна географія 5 2 

Н7 Методика навчання географії у старшій школі 4 1 

Практики 

 Педагогічна (6 тижнів) 9 3 

2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності) 

В4 Методологія наукових досліджень 4 1 

В5 Методика навчання біології у старшій школі 4 2 

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента    

В6 Практикум з вищих рослин 4 1 

В7 Практикум із зоології 0 0 

В8 Спадкові хвороби людини 4 2 

В9 Генетика людини 0 0 

В10 Теоретичні проблеми сучасної біології 4 2 

В11 Актуальні проблеми морфології і фізіології людини 0 0 

В12 Політична географія 4 1 

В13 Геополітика 0 0 

В14 Основи організації екологічного моніторингу 4 1 

В15 Моніторинг навколишнього середовища 0 0 

 *Анотації дисциплін на сайті http://ddpu.drohobych.net   

F Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами 

навчання (компетентностями) 

 Матриця зв’язків подається в окремій таблиці (таблиця К.1). 

G Форми організації та технології навчання  

 

– організаційні форми: колективне та інтегративне навчання тощо 
– технології навчання: 

пасивні (пояснювально-ілюстративні); 
активні (проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 
саморозвиваючі, позиційне та контекстне навчання, технологія співпраці) тощо. 

Н Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 

– види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 
самоконтроль  

– форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, захист 
лабораторних та індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях, есе, 
підсумкова атестація – захист дипломної роботи 

– оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною 

http://ddpu.drohobych.net/


шкалою – (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) і вербальною – 
(“зараховано”, “незараховано”). 

 Рекомендований блок 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 

Диплом магістра  зі спеціальності - Магістр освіти. Середня освіта (географія та 
біологія). 
Вступні іспити з фаху та іноземної мови. 
Решта вимог визначаються правилами прийому на навчання у аспірантурі. 

 

Вимоги до вступників 
– високі навчальні досягнення (загальний рейтинг студента); 
– бажання отримати високий рівень професійної підготовки; 
– здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища. 

K Підтримка студентів (система кураторства, гранти тощо) 

 
Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та 
практичної підготовки, програми обміну та академічної мобільності студентів. 

L 
Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього 

процесу 

 

Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна 
інфраструктура університету, надання консультацій щодо працевлаштування, 
допомога у вирішенні проблемних ситуацій. 

 
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні 
послуги, профорієнтаційні послуги. 

 Інформаційний пакет спеціальності. 

 

Бібліотека: 
– ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-

ресурсів та баз даних; 
– інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та 

дипломами; 
– консультування працівниками бібліотеки. 

 

Навчальні ресурси: 
– довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, 

міжбібліотечні позики, відеотека; 
– продовження терміну позики та бронювання книг онлайн; 
– доступ до електронних журналів; 
– доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 
– доступ до електронного навчального середовища Moodle; 
– технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу. 

 
Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових 
дисциплін, проектування індивідуальних навчальних траєкторій. 

 Персональне консультування. 

M Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштува-

ння 

Випускник магістратури – це фахівець з більш глибокою 

фундаментальною та професійно-практичною підготовкою у 

галузі освіти, який може успішно працювати на посаді вчителя 

географії та біології у загальноосвітніх закладах освіти 

(загальноосвітні школи, гімназії та ліцеї з поглибленим 

вивченням природничих дисциплін), викладача у навчальних 

закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, в наукових та науково-

дослідницьких установах, навчатися в аспірантурі або 

самостійно займатися науковою діяльністю чи працювати на 

посадах передбачених для заміщення спеціалістами з повною 

вищою освітою типовими номенклатурами посад. 



2 Продовження 

освіти 

Можливість навчання в аспірантурі або магістратурі за 

суміжними (освітньо-науковими/освітньо-професійними) 

програмами вищої освіти. 

N Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання 

навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів: 

- анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін; 

- щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів); 

- періодичне оновлення освітньої програми; 

 - щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; 

- програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

- постійний моніторинг прогресу студентів. 

Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання  
- перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями; 

- періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із 

забезпечення якості  вищої освіти. 

Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх 

навчального досвіду: 

– відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками; 

– оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами; 

– вихідне анкетування щодо якості програми; 

– неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами; 

– участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм. 

Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу 

– використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; 

– стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними 

закладами; 

– система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу; 

– участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах; 

– висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 

наукометричних виданнях; 

– навчання в аспірантурі та докторантурі; 

– відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам; 

– установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади 

викладачів; 

– наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів. 

P Індикатори якості освітньої програми 

– показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою; 

–  рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості. 

При створенні цієї програми були використані такі джерела: 

1. Закон України “Про вищу освіту” та інші нормативно-правові документи України в 

галузі вищої освіти. 

2. Розроблення освітніх програм: метод. рекомендації Академії педагогічних наук 

України / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. В. 

Г. Кременя. – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

 



 

Таблиця F.1 – Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) результатами 

навчання (компетентностями) 

 

 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 В11 В12 В13 В14 
 

В15 

D1       +          +      
D2  + +  +   + +  +            
D3       +                
D4            +           
D5    +    +  +             
D6             + + +        
D7                  +     
D8    +  +               + + 
D9       +            + +   

D10                +       
D11   +         +           
D12       +                
D13 +                      
D14   +                    

D15     +  +                

 

 
Гарант освітньої програми                                            _______________     Кіт М.Г. 

                  підпис 


