Напрям підготовки 014 Середня освіта (Географія)
Кваліфікація, що присвоюється:
Вчитель географії
Рівень кваліфікації:
І (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти напряму “Географія*”, отримують необхідні знання та навики для отримання
кваліфікації “Вчитель географії”. Фахівці з географії володіють необхідними знаннями в
області фізичної, соціально-економічної географії та психології і педагогіки. Лабораторні
заняття проводяться із використанням сучасного обладнання та програмного
забезпечення, це у першу чергу використання ПЕОМ для поточного тестування і захисту
лабораторних робіт. У періоди навчальних практик студенти виконують різноманітні
польові та камеральні роботи, знайомляться із особливостями географічного розвитку
території України (Українські Карпати, узбережжя Чорного та Азовського морів і т.п.),
набувають навички щодо навчання географії учнів в загальноосвітніх школах України
різного рівня акредитації. Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.
ч. модулі нормативного блоку – 153 кредитів, варіативного – 87 кредитів.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
 Ґрунтовні знання з гуманітарних та фізичних і соціально-економічних
географічних дисциплін, галузевих та спеціальних географічних теорій, викладання яких
зорієнтоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань у
загальноосвітніх школах України.
2. Практичні уміння і навички:
 Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з
фундаментальних дисциплін при викладанні географії в різного рівня школах
України.
 Уміння застосовувати різнорідні методи, способи та засоби при викладенні учням
різнорідної географічної інформації.
 Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації отриманої із різних
джерел.
 Навички письмової та усної презентації навчального та наукового матеріалу.
 Навички організації туристичних походів та польових географічних досліджень.
 Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
 Навички роботи із географічними картами.
 Уміння володіти методами складання різнорідних географічних карт та планів.
 Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні
географічні закони, екологічні принципи, навики соціокультурної компетенції.
 Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади
та етичні норми у виробничій та громадській, суспільно-політичній діяльності.
 Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською
мовою.
 Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в командах професіоналів
географічного профілю.

Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників:
Бакалавр може займати такі посади:

викладачі середніх навчальних закладів;

вчитель середнього навчально-виховного закладу;

вчитель географії середнього навчально-виховного закладу;

лаборанти в інших видах економічної діяльності;

лаборант наукового підрозділу.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
університету за спеціальністю «Географія*».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки базуються на основі „Положення про
організацію навчального процесу Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка”.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений Комплексний
державний екзамен з дисциплін: „Фізична географія материків і океанів”, „Регіональна
економічна і соціальна географія”, „Економічна і соціальна географія України”,
„Методика навчання географії”.
Форма навчання:
Денна
Директор програми:
Доктор сільськогосподарських наук, професор Дзюбайло Андрій Григорович


