
Опис начальної дисципліни ВВ 2.3.01 
шифр 

Медична географія 
назва дисципліни 

 
Загальна характеристика 

дисципліни 
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
0401 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 90 Напрям підготовки    
(код, назва)              
6.040104 Географія Денна  

Лекції: 
28 8 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр 

Семінарські  
(практичні) заняття: 

14 4 Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова Лабораторні заняття: 

Методи навчання 
Дослідницький метод. 
Репродуктивний метод. 
Метод проблемного 
викладення. Частково-
пошуковий, або евристичний 
метод. Пояснювально-
ілюстративний метод.  
 

-  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 
3 рік Індивідуальна робота: 

- - Семестр VI 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю  
Тести, контрольні роботи,  
колоквіуми. 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота 3год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 
Передумови навчання: 
Географія населення, 
географія світового 
господарства 

1/1 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік.  

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з медичною 
сферою суспільства, що охоплює стан здоров’я людини середовище її проживання   
рамках конкретних геопросторово-часових координат, закономірності функціонування 
територіальних систем захворюваності, а також взаємодію та трансформацію їх 
складових. Студенти повинні отримати знання з закономірностей географічного 
впливу навколишнього середовища на людину, здійснювати географічний моніторинг 
медичної ситуації, досліджувати географічні фактори виникнення та поширення 
хвороб.  
Програма навчальної дисципліни: Медичне ландшафтознавство. Медичне 
країнознавство. Нозогеографія. Ландшафтна епідеміологія. Географія медичного 
обслуговування. 
Бібліографія: 1.Гуцуляк В.М. Медична географія: екологічний аспект. Навчальний 
посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 132 с. 2. Шевченко В.А. Медико-географическое 
картографирование территории Украины. 3. Шевчук Л.Т. Основи медичної географії. – 
Львів: Світ, 1997. – 167 с. 



Опис навчальної дисципліни ВВ 2.3.02 
шифр 

Географія науки 
назва дисципліни 

 
Загальна характеристика 

дисципліни 
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
0401 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 90 Спеціальність    
(код, назва)              
6.040104 Географія Денна Заочна 

Лекції: 
28 8 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр 

Семінарські  
(практичні) заняття: 

14 4 Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова Лабораторні заняття: 

Методи навчання 
Дослідницький метод. 
Репродуктивний метод. 
Метод проблемного 
викладення. Частково-
пошуковий, або евристичний 
метод. Пояснювально-
ілюстративний метод.  
 

-  Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 
3 рік Індивідуальна робота: 

- - Семестр VI 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю  
Тести, контрольні роботи,  
колоквіуми. 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота 3год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

Передумови навчання: 
Географія населення, 
географія світового 
господарства, основи теорії 
суспільної географії 

1/1 1/7  

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчення галузевої та територіальної 
організації науки, розміщення провідних дослідницьких установ і центрів та їх зв'язок з 
господарством та вищими навчальними закладами.  Студент повинен знати 
класифікацію галузей наук згідно з рекомендаціями ООН, мати уяву про інновації, їх 
структуру, особливості поширення у часі та просторі, досліджувати специфічні 
особливості розміщення науки та форми організації наукових досліджень. 
Програма навчальної дисципліни: Організаційна структура наукових досліджень. 
Аналіз факторів. Формування та територіальна організація наукового потенціалу. 
Функціонально- територіальна структура наукового потенціалу. Проблеми та 
перспективи розвитку наукового комплексу країн світу. 
Бібліографія: 1.Олійник Я.Б., Дубина О.М. Географічні аспекти наукової діяльності в 
Україні. – Харків., 2008. – 132 с. 2. Трусій О.М. Територіальна організація наукового 
потенціалу України. – К., 2008, 121 с. 3. Шаблій О.І. Соціальна економічна географія 
України: Підручник. – Львів.: «Світ», 2000. – 367 с. 



Опис начальної дисципліни ВВ 2.3.03 
шифр 

Гендерна географія 
Назва дисципліни 

 
Загальна характеристика 

дисципліни 
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
0401 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 90 Спеціальність    
(код, назва)              
6.040104 Географія Денна Заочна 

Лекції: 
28 8 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр 

Семінарські  
(практичні) заняття: 

14 4 Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова Лабораторні заняття: 

Методи навчання 
Дослідницький метод. 
Репродуктивний метод. 
Метод проблемного 
викладення. Частково-
пошуковий, або евристичний 
метод. Пояснювально-
ілюстративний метод.  
 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 
3 рік Індивідуальна робота: 

- - Семестр VI 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи. 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 
Передумови навчання 
Географія населення, основи 
теорії суспільної географії 

1/1 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

Мета і завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про теоретичні 
основи гендерних суспільно-географічних досліджень. Студент повинен знати  методологію 
та методику суспільно-географічних досліджень, регіональні тенденції гендерних 
співвідношень. Студент повинен вміти здійснювати гендерний аналіз демографічних 
показників, аналізувати гендерні співвідношення в політичній та управлінській сферах, 
основні напрями гендерної політики в країнах світу. 
Програма навчальної дисципліни: Теоретичні основи гендерних суспільно- географічних 
досліджень. Зарубіжні дослідження з гендерної географії. Методологія тендерних суспільно-
географічних досліджень. Регіональний аналіз гендерни співвідношень в політичній та 
управлінській сферах України. Регіональний аналіз тендерних співвідношень на ринку праці 
та в освітньо-науковій сфері України. Регіональний аналіз тендерних співвідношень на ринку 
праці та в освітньо-науковій сфері України. Гендерний аналіз демографічних показників та 
поширення соціальних негараздів в регіонах України. Напрями оптимізації гендерної політики 
в Україні. Гендерна політика в країнах світу. 
Бібліографія: 1.Мезенцева Н. Гендер і географія в Україні.Монографія. – К. : Ніка-Центр, 
2013. – 194 с. 2. Мельник Т.  Гендерний розвиток в Україні. Реалії і перспективи/ ПРООН.- К.: 
Логос, 2003. – 103 с. 

  
 



Опис навчальної дисципліни ВВ 2.3.04 
шифр 

Менеджмент природних ресурсів 
Назва дисципліни 

 
Загальна характеристика 

дисципліни 
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань  
(шифр, назва) 
0401 Природничі науки 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 90 Спеціальність    
(код, назва)              
 6.040104 Географія Денна Заочна 

Лекції: 
28 8 

Освітній рівень 
(бакалавр/магістр) 
бакалавр 

Семінарські  
(практичні) заняття: 

14 4 Статус дисципліни 
(нормативна/вибіркова) 
вибіркова Лабораторні заняття: 

Методи навчання 
Лекції, лабораторні заняття з 
використанням слайдових 
презентацій. 

- - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 
3 рік Індивідуальна робота: 

- - Семестр VI 
Самостійна робота: 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи. 

48 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне: 3 год. 
- самостійна робота 3 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 
Передумови навчання  
Фізична географія 

1/1 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
Залік. 

Мета і завдання навчальної дисципліни - забезпечення оволодіння студентами науковими засадами 
функціонування сучасної системи управління у галузі використання, охорони природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки в Україні та інших державах, міжнародними вимогами з цих питань, виходячи з принципів 
сталого розвитку. Передбачається вивчення шляхів реалізації геоекологічних підходів у процесі розроблення 
теоретико-методологічних, організаційно-правових, методичних засад та безпосередньо у практичній діяльності 
органів управління. 
Програма навчальної дисципліни: Нормативно-правова база менеджменту природних ресурсів в  Україні, її 
структура, основні суб’єкти управління, шляхи реалізації та інтеграції їх інтересів та повноважень, екологічних прав 
людини, принципів сталого розвитку. Структурно-функціональний аналіз сучасної системи органів управління у 
галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні, роль і місце органів місцевого самоврядування, 
спеціально уповноважених органів державного управління, принципи розподілу повноважень між ними, механізми 
координації діяльності таких органів, роль і місце координаційних, консультативних, дорадчих органів, наукових 
установ, громадських організацій. Система економічних засобів менеджменту природних ресурсів, збори за 
використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, 
механізми фінансування природоохоронних заходів, екологічні програми. Сучасні міжнародні вимоги з питань 
менеджменту природних ресурсів, міжнародне нормативно-правове регулювання з цих питань, міжнародні 
організації та їх роль, загальні засади менеджменту природних ресурсів за законодавством Європейського Союзу та 
у деяких зарубіжних країнах. 
Бібліографія: 1.Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. 
Теоретические и методические исследования. Киев, “Наукова думка”, 1990. 2. Екологічний менеджмент (під 
редакцією Семенова В.Ф. та Михайлюка О.Л.). Київ, Центр навчальної літератури, 2004; 3.  Екологічне управління. 
Київ, “Либідь”, 2004. 4.  Екологічне право України (під редакцією Ю.С.Шемшученка). Київ, “Юридична думка”, 
2005. 5. Екологічне право України (під редакцією В.К.Попова та А.П.Гетьмана). Харків, “Право”, 2001. 


