
Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 2.1 «Глобальні проблеми 

людства» 

Рівень BO/ освітній 

ступінь 
Третій  рівень /Доктор філософії 

Назва 

спеціальності/освітньо-

наукова  програма 

103 Науки про Землю 
 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, 

протяжність 
2, 4 кредити  ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

120 год, з них: лекції – 10 год.,  практичні – 14 

год., 8 год.-  консультації,  88 год. -  самостійна 

робота 
 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра фізичної географії 

Автор дисципліни 

Кандидат географічних наук  

доцент кафедри фізичної географії 

Тарасюк Ніна Адамівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення дисциплін: Прикладні дослідження в 

науках про Землю, ГІС і дистанційне зондування 

Землі, Хімія і фізика геосфер, Гідрологія, 

Геологія, Метеорологія і кліматологія, 

Геоморфологія і палеогеографія, Картографія з 

основами геодезії. 

Що буде вивчатися 

В ході вивчення даної дисципліни докторанти 

оволодіють сучасними методами географічного 

моделювання взаємозв’язків компонентів 

географічної оболонки в сучасних умовах 

антропогенного навантаження, що сприятиме  

формуванню вміння та  навиків оцінки стану та 

розвитку  природних та природно-

антропогенних процесів, застосування набутих 

знань при проведенні наукового дослідження за 

обраною тематикою, розроблення практичних 

рекомендацій щодо напрямів збалансованого 

розвитку регіонів, а також вдосконалення 

управлінських механізмів в 

природокористуванні.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Взаємозв’язок проблем сучасності, їх причин та 

наслідків ефективно використовуються на різних 

ієрархічних рівнях управління. Теоретичні та 



практичні питання, що вивчаються у даному 

курсі, робить його корисним для аспірантів 

різних спеціальностей, які досліджують як 

сучасні зміни довкілля так  і соціально-

економічні, політичні та управлінські аспекти.. 

Чому можна навчитися 

(результати 

 навчання) 

Вільно  володіти термінологічною базою та 

теоретичним матеріалом з проблем  прояву 

різновидів   глобальних проблем;  аналізувати та 

давати оцінку  прояву та взаємодії глобальних 

проблем, прогнозувати  регіональні  наслідки в 

системі «людина-довкілля»; виробити навички в 

картографування  та графічного відображення 

сучасної географічної картини світу; розуміти 

сучасну парадигму збалансованого розвитку, як 

підґрунтя для вирішення глобальних проблем та 

визначення стратегічних завдань і напрямків 

розвитку суспільства 
 

Як можна користуватися 

набутими 

 знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Проводити комплексне дослідження розвитку 

регіонів з використанням географічних методів 

дослідження з  вмінням експертної оцінки стану 

сучасних природно-антропогенних  комплексів 

до глобальних викликів сучасності. 

Розробляти програми та механізми подолання 

наслідків прояву глобальних проблем людства з 

урахуванням ресурсів і можливостей країн, 

регіонів при організації та проведенні 

прикладних географічних досліджень. 

Формулювати та обґрунтовувати  наукові 

гіпотези та  вміти їх перевіряти. 
 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

  

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

