
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ НА ПЕРІОД 2021-2025 РОКІВ 

Орієнтиром концепції розвитку кафедри є високий рівень вимог до викладання всіх 

навчальних дисциплін, висока професійна та загальнонаукова підготовка професорсько-

викладацького складу, високий рівень та культура подачі матеріалу, спонукання до 

активного, творчого засвоєння знань студентами. Цьому має сприяти відповідна практика 

читання лекцій, проведення семінарських, практичних занять, запровадження у навчальний 

процес інноваційних методик викладання, залучення фахівців-практиків. 

Концептуальна ідея розвитку кафедри - це виконання основної подвійної функції: 

навчально-методичної та науково-дослідницької, де об’єднавчою ланкою є педагогічний 

чинник роботи викладача зі студентом. Ключовою компонентою концептуального 

спрямування кафедри є усвідомлення подальшої діяльності, націленої на забезпечення 

передових позицій факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у рейтингах закладів вищої освіти 

України.  

Основна мета кафедри – це задоволення зростаючого попиту сучасного суспільства на 

підготовку фахівців високої кваліфікації, які мають фундаментальні знання з географії, 

володіють базовими уявленнями щодо вибору методики навчання географії у закладах 

загальної середньої освіти і набули практичних навичок з використання методик аналітичних 

дисциплін (в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій).  

Мета може бути досягнута на основі: 

 просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, зокрема щодо 

розробки освітніх програм, співробітництва між освітніми закладами, схем мобільності 

та інтегрованих навчальних, дослідницьких і виховних програм; 

 збільшення інтелектуального потенціалу та розвитку науково-дослідної бази кафедри, 

підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу; 

 впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, освоєння 

прогресивних освітніх технологій. 

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри географії є забезпечення високого рівня 

фахової підготовки студентів. Кафедра має стати центром якісної підготовки фахівців у 

сфері викладання географії, провідним осередком науково-теоретичного і практичного 

дослідження сучасних фізико- та суспільно-географічних проблем на різних рівнях 

національного господарства та країн світу шляхом формування корпоративних цінностей, 

створення позитивного іміджу кафедри та університету в цілому. 

 

Навчально-методична робота кафедри 
Виходячи із зазначеного, пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2020-2025 рр. слід 

вважати: 

1) розробку, модернізацію та впровадження відповідно до стандартів вищої освіти на 

виклики сучасних вимог ринку праці, що стоять перед українською вищою школою, 

диверсифікованих освітніх програм за І та ІІ освітніми рівнями підготовки; 

2) систематичне проведення робочих зустрічей зі стейкхолдерами щодо обговорення питань 

покращення якості професійної підготовки майбутніх вчителів географії, зокрема 

удосконалення змістовного наповнення освітніх програм, розробки системи 

профорієнтаційного супроводу здобувачів освіти тощо. 

3) удосконалення навчальних і робочих програм з фундаментальних та вибіркових освітніх 

компонентів з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового 

освітнього простору; 

4) створення сучасних навчально-методичних комплексів, що включають широкий спектр 

методичних рекомендацій та розробок, контрольних завдань, практикумів та практичних 

завдань («кейсів») тощо; 

5) підготовку до видання підручників та посібників з навчальних дисциплін; 

6) удосконалення системи контролю якості вищої освіти та її моніторингу; 

7) дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу; 



8) запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки фахівців та створення умов 

для індивідуального навчання обдарованої молоді;  

9) організацію та проведення досліджень у галузі перспективних напрямків розвитку 

програми «Освіта впродовж усього життя»; 

10) здійснення системного моніторингу міжнародного освітнього простору з метою 

удосконалення підготовки фахівців та спрощення адаптації випускників університету на 

світовому ринку праці; 

11) використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема 

перехід на повне мультимедійне супроводження всіх освітніх компонентів освітніх програм 

кафедри; 

12) використання сертифікованих програмних продуктів при викладанні профільних 

навчальних дисциплін; 

13) розробку заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною формою;  

14) запровадження викладання окремих навчальних дисциплін для студентів, які навчаються 

за освітньою програмою 014.07 Середня освіта (Географія та іноземна мова) англійською 

(німецькою) мовою; 

15) розширення географії баз проведення навчальних практик та пошук нових форм їх 

проведення. 

 

Науково-дослідна робота кафедри 
Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри географії є:  

1) забезпечення своєчасного захисту кандидатських дисертацій викладачами кафедри; 

активізація та мотивація підготовки кандидатських та докторських дисертацій, своєчасне 

отримання вчених звань; захист кандидатських дисертацій викладачами кафедри 

Пологовською Ю.Ю., Саченко О.М.; 

2) публікація результатів наукових досліджень викладачів і студентів кафедри у фахових 

виданнях України та зарубіжних виданнях; 

3) забезпечення публікацій співробітниками кафедри у виданнях, які входять до 

наукометричних баз Scopus, Web of Science; 

4) проведення на базі кафедри географії міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-

практичних конференцій; 

5) участь викладачів і студентів у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах; 

6) залучення викладів кафедри до участі у міжнародних конкурсах наукових робіт і 

грантових програмах; 

7) наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і науково-дослідними 

установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення новітніх методик 

досліджень тощо; 

8) систематичне проведення кафедрального наукового семінару з залученням науково-

педагогічних працівників ЗВО України та співробітників наукових установ НАН України; 

9) здійснення членами кафедри роботи щодо опонування кандидатських і докторських 

дисертацій, рецензування авторефератів, монографій, підручників і посібників, іншої 

навчально-методичної літератури; 

10) залучення професорсько-викладацького складу кафедри географії до проведення 

Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіад з 

географії; 

11) забезпечення виконання програми підвищення кваліфікації викладачів кафедри у 

відповідних установах та організаціях в Україні й за кордоном; забезпечення підвищення 

академічної мобільності викладачів через наукове стажування у закладах вищої освіти в 

межах програми ERASMUS+; 

12) активізація роботи студентського наукового гуртка та проблемних груп за напрямами 

наукової діяльності викладачів кафедри;  

https://www.scopus.com/home.uri


13) організація та проведення спільно зі студентським науковим товариством студентських 

наукових та науково-практичних конференцій присвячених сучасним проблемам 

географічної науки; забезпечення підготовки збірників студентських наукових праць; 

14) організація дискусійного клубу студентів задля обговорення результатів індивідуальної 

науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового спрямування;  

15) активізувати залучення студентів до участі в конкурсах студентських наукових робіт та 

Всеукраїнських олімпіад з географії. 

16) активізувати роботу сайту кафедри та сторінок кафедри в соціальних мережах з метою 

поширення наукових здобутків викладачів та студентів. 

 

Міжнародні зв’язки кафедри 
Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного співробітництва, а саме: 

1) налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою залучення викладачів, 

науковців, студентів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів; 

2) формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових 

досліджень; 

3) забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових 

конференціях в зарубіжних країнах; 

4) стажування науково-педагогічних працівників кафедри у зарубіжних університетах; 

5) обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними закладами вищої освіти в 

рамках реалізації програм отримання подвійного диплома; 

6) з метою підвищення якості вищої освіти, ефективності наукових досліджень залучати 

студентів І та ІІ освітніх рівнів до участі у програмах академічної мобільності студентів. 

 

Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу 
Основні напрями роботи: 

1) створення геолого-мінералогічного музею; 

2) створення на базі НПП «Синевир» метеорологічної станції для проведення комплексних 

стаціонарних метеорологічних спостережень; 

3) поліпшення матеріально-технічного забезпечення лабораторії «Комплексних географічних 

досліджень»; 

4) забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи ліцензованими 

комп’ютерними програмами; 

5) поліпшення забезпечення лабораторії «Комплексних географічних досліджень» 

профільним обладнанням для проведення фізико-географічних досліджень та навчальних 

практик; 

6) регулярне поповнення бібліотечного фонду кафедри навчально-науковою літературою та 

фаховими виданнями. 

 

Виховна робота 
Важливим компонентом реалізації програми розвитку кафедри на 2020-2025 рр. є робота 

професорсько-викладацького складу зі студентами, що спрямована на реалізацію наступних 

завдань: 

1) формування у студентів національної свідомості, патріотичного ставлення до своєї 

держави та її інтересів, розвитку професійного інтелекту, ерудиції та креативності, 

позитивних моральних якостей та культури, дисциплінованості та організованості; 

2) створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, 

формування лідерських якостей; 

3) забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

4) сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів в 

гуртожитку; 

5) сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об`єднань, клубів за інтересами. 

 



Профорієнтаційна робота, співпраця з навчальними закладами та 

працевлаштування випускників 
Профорієнтаційна робота кафедри географії спрямована на активізацію процесу 

професійного самовизначення серед учнівської молоді та залучення їх на навчання в НПУ 

імені М. П. Драгоманова. 

Основні напрями роботи: 

1) щорічне проведення Всеукраїнської олімпіади НПУ імені М.П. Драгоманова з географії 

для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти; 

2) постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної сторінки сайту кафедри та в 

соціальних мережах, цільові виїзди до закладів загальної середньої освіти, залучення 

майбутніх абітурієнтів до участі у засіданнях стейкхолдерів та наукових і виховних заходів 

кафедри; 

3) інформування майбутніх абітурієнтів про можливості новітніх форм інтеграції студентів 

до світового освітнього процесу;  

4) з метою координації дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти 

налагодити співпрацю з Малою академією наук. Проводити консультування слухачів та 

рецензування робіт учнівської молоді МАН Києва та Київської області; 

5) розміщення рекламно-агітаційної інформації в засобах масової інформації та соціальних 

мережах; 

6) участь кафедри у профорієнтаційних заходах факультету, університету; 

7) сприяння працевлаштуванню випускників шляхом співпраці з представниками закладів 

загальної середньої освіти та закладів освіти І-ІІ рівнів; 

8) створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо працевлаштування випускників; 

розміщення на сайті кафедри у рубриці «Сторінка стейкхолдера»  інформації щодо наявності 

вакансій за спеціальністю. 

 


