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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи 
наслідки її порушення, що визначається Кодексом 

академічної доброчесності Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Відвідування занять. 
Відвідування занять є важливою складовою освітнього 

процесу. Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають 

всі лекції і семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Здобувач 

вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене 

заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною 

ініціативою підготувати доповіді до визначених робочою 

програмою тем семінарських (практичних) занять на основі 

пошуку та огляду наукових публікацій за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ 

самостійно вибирають його тему та творчо підходять до його 

вирішення. 
Що будемо вивчати? Теоретичні основи актуальних проблем фізичної географії. 
Чому це треба вивчати? Курс спрямований на підготовку висококваліфікованих 

фахівців-географів, здатних на практиці застосовувати набуті 

знання з питань актуальних проблем фізичної географії. 

Підготовлений фахівець-географ здатний використовувати 

набуті знання та вміння у процесі спеціальної підготовки і в 

наступній практичній діяльності. 
Яких результатів можна 
досягнути? 

Здатний розкривати причинно-наслідкові зв’язки в 

природі, краще усвідомлювати окремі явища та закони 

взаємодії природи і суспільства рідного краю. 
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Здатний зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання і розуміння основних 

характеристик, процесів, історії і складу природи і суспільства. 

Здатність інтегрувати польові та лабораторні 

спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до 

розпізнавання, синтезу і моделювання. 

Здатність до планування, організації та проведення 

досліджень і підготовки звітності. 
Зміст дисципліни Зміст.  

Актуальні проблеми фізичної географії. 

Основні проблеми фізичної географії. 

Глобальні проблеми людства. 

Сучасне наукове пізнання світу: місце географії. 

Фізична географія: аспекти єдності. 

Глобальні географічні проблеми. 

Географічна культура. 
Обов’язкові завдання Підготовка до практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи. 
Міждисциплінарні зв’язки Фізична географія України. Географія України. Соціальна 

географія. 
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