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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Дисципліна – “Географія ПРП України” дозволяє студентам – майбутнім вчителям 

географії пізнати основні закономірності розвитку, взаємодії основних складових природно-

ресурсного потенціалу (ПРП) геоторії як єдиного цілого, зрозуміти як теоретичні так і 

методичні положення оцінки ПРП України, а також з’ясувати територіальну організацію її 

природних ресурсів. Дисципліна всебічно враховує вимоги Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти (Постанова  Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.. 

№ 1392), зміст «Географії 6-9 класи Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів». К.: МОН України.2017.Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України. 

2. Мета навчальної дисципліни є:озброїти студентів знаннями основних законів та 

закономірностей розвитку природно-ресурсного потенціалу України, його економіко-

географічної оцінки, аналізу та синтезу. 
Основні переваги і доцільність вивчення даної дисципліни слідують із таких освітніх 

завдань: 

 пізнавати, засвоювати та практично використовувати закони і закономірності 

збалансованого, згармонізованого освоєння, охорони та відтворення природно-ресурсного 

потенціалу (ПРП) території (акваторії) України на всіх рівнях та етапах його використання 

людиною і суспільством в цілому; 

 управляти адаптацією соціально-економічної структури національного 

господарського комплексу до можливостей екосистем; 

 обґрунтовувати шляхи подолання наявних екологічних катаклізм та будувати 

екологічно безпечну життєдіяльність. 

3. Пререквізити. Економічна теорія. Мікроекономіка. Макроекономіка 
4. Результати навчання. Формування результатів навчання ґрунтується на 

визначених освітньо-професійною програмою компетентностях, при врахуванні їх 

сформованості залежно від освоєних раніше чи суміжно подібних дисциплінах та виконанні 

завдань з професійної діяльності згідно кваліфікації. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру географічної науки, предмет її 

дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії розвитку географії 

 основні закономірності розвитку та розміщення ПРП України; 

 величину та компонентну структуру ПРП;  

 мінерально-ресурсний потенціал України;  

 водно-ресурсний потенціал України;  

 земельно-ресурсний потенціал України;  

 лісо-ресурсний потенціал України;  

 природно-рекреаційний потенціал України; 

 фауністичний потенціал України;  

 функціональну та територіальну структуру ПРП України;  

 сутність природно-ресурсного районування;  

 сучасну та перспективну оцінку ПРПА України;  

 територіальну диференціацію природно-ресурсного потенціалу;  

 методичні, теоретичні та методологічні положення економіко-географічної оцінки 

ПРП України. 

вміти: 

 визначати та характеризувати структуру ПРП України;  

 здійснювати природно-ресурсне картографування;  

 використовувати теоретичні і методичні основи оцінки в практиці раціоналізації 

природокористування України; 
 самостійно вести польові природознавчі, фізико-географічні й суспільно-географічні 

дослідження, необхідні для організації практичних занять з географії в школі та 

позашкільної краєзнавчої і природоохоронної роботи.   



 Програмні компетенції 

 Загальні компетенції:  

 здатність  виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, мультикультурність у 

суспільстві;  

 здатність до генерування нових ідей (креативності), виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості;  

 здатність  до самостійного вивчення нових методів, форм роботи, використання новітніх 

педагогічних технологій у практичній діяльності та підвищення професійної майстерності; 

 здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності;  

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 знання та розуміння області природокористування та ресурсозберігання. 

 Фахові компетенції:  

 

 здатність добирати та використовувати сучасні й ефективні методики та технології навчання; 

 здатність показувати знання і розуміти основні характеристики, процеси, історію і 

склад Землі як природно-антропогенної системи; 

 здатність застосовувати базові знання з природничих і суспільних дисциплін, інформаційних 

технологій при навчанні географії. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 3-й 5 4 120 24 24 - - 72 - іспит 

Заочна            

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи географії ПРП території (акваторії). 

Використання ПРП України.  

Тема 1.(Лекція) Вступ. Предмет, мета, 

завдання курсу. Методологічні основи 

географії ПРП. Історія зародження та 

3 2 - - - 1       



розвитку вчення про ПРП України 

Тема 2.(Практична робота)Оцінка 

величини та компонентної структури 

ПРП України. 

6 - 4 - - 2       

Тема 3. (Лекція) Мінеральний 

потенціал України  
6 2 - - - 4       

Тема4. (Практична робота)Еколого-

економічна оцінка мінерального 

потенціалу України. 

3 - 2 - - 1       

Тема 5. (Лекція)Водний потенціал 

України. 

6 2 - - - 4       

Тема 6.(Практична 

робота)Картографічна оцінка 

мінерального потенціалу України. 

6 - 2 - - 4       

Тема7. (Лекція)Лісовий потенціал 

України. 

6 2 - - - 4       

Тема 8.(Практична робота)Оцінка 

водного потенціалу України. 

6 - 2 - - 4       

Тема 9. (Лекція) Земельний потенціал 

України. 

6 2 - - - 4       

Тема 10. (Практична 

робота)Картографічна оцінка водного 

потенціалу України. 

6 - 2 - - 
4 

      

Тема 11. (Лекція )Природно-

рекреаційний потенціал 

України.  

6 2 - - - 
4 

      

Разом за змістовим модулем 1 60 12 12 - - 36       

Змістовий модуль 2.Конструктивно - географічні та прикладні аспекти оцінки ПРП регіонів 

України, аспекти раціонального  природокористування 

Тема 12.(Практична робота)Еколого-

економічна оцінка лісового потенціалу 

України. 

5 - 2 - - 3       

Тема 13. (Лекція)Фауністичний 

потенціал України. 

5 2 - - - 3       

Тема 14. (Лекція)Картографічне 

моделювання ПРП України. 

5 2 - - - 3       

Тема 15. (Практична робота)Еколого-

економічна оцінка земельного 

потенціалу України. 

5 - 2 - - 
3 

      

Тема 16. (Лекція)Системно-

структурний аналіз ПРП. 

5 2 - - - 3       

Тема 17. (Практична 

робота)Картографічна оцінка 

земельного потенціалу України. 

5 - 2 - - 
3 

      

Тема 18. (Лекція) Типологія та 

природно-ресурсне районування 

України. 

5 2 - - - 
3 

      

Тема 19. (Практична робота) Основні 

напрями використання оцінки 

фауністичного потенціалу території. 

5 - 2 - - 
3 

      

Тема 20. (Лекція)Прогнозування 

розвитку ПРП України. 
5 2 - - - 3       



Тема 21. (Практична робота)Оцінка 

фауністичного потенціалу. 

5 - 2 - - 3       

Тема 22. (Лекція)Основні  

напрями раціоналізаці ї  

природокористування в 

Україні .  

5 2 - - - 

3 

      

Тема 23 (Практична робота) 

Природно-рекреаційний потенціал 

України. 

5 - 2 - - 
3 

      

Разом за змістовим модулем 1 60 12 12 - - 36       

Усього годин 
120 24 24   72       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1.  Вступ. Предмет, мета, завдання курсу.  

2.  Методологічні основи географії ПРП. 

3.  Оцінка величини та компонентної структури ПРП України. 

4.  Історія зародження та розвитку вчення про ПРП України. 

5.  Мінеральний потенціал України. 

6.  Еколого-економічна оцінка мінерального потенціалу України. 

7.  Картографічна оцінка мінерального потенціалу України. 

8.  Водний потенціал України. 

9.  Оцінка водного потенціалу України. 

10.  Картографічна оцінка водного потенціалу України. 

11.  Лісовий потенціал України. 

12.  Еколого-економічна оцінка лісового потенціалу України. 

13.  Картографічна оцінка лісового потенціалу України. 

14.  Земельний потенціал України. 

15.  Еколого-економічна оцінка земельного потенціалу України. 

16.  Фауністичний потенціал України. 

17.  Картографічна оцінка земельного потенціалу України. 

18.  Природно -рекреаційний потенціал України.  

 

№ Тематика індивідуальних завдань 

1.  Критичний аналіз та оцінка праць провідних вчених в галузі географії ПРП України 

(узагальнюючий реферат). 

2.  Економіко-географічна сутність поняття “природно-ресурсний потенціал території 

(акваторії)”. 

3.  Основні ознаки та властивості ПРП території (акваторії). 

4.  Основні етапи становлення та розвитку вчення про ПРП території (акваторії). 

5.  Внесок в географію ПРП Ю.Д. Дмитрієвського, В.О.Анучина, М.М.Паламарчука, І.О. 

Горленко, О. Г. Топчієва. 

6.  Основні напрямки розвитку зарубіжної географії ПРП території (акваторії). 

7.  Предметна сутність географії природно-ресурсного потенціалу території (акваторії). 

8.  Специфіка економіко-географічного підходу до раціоналізації природокористування . 

9.  Місце та значення географії ПРП території (акваторії) в системі географічних, 

економічних, екологічних наук. 

10.  Основний зміст ретроспективного, сучасного та перспективного аналізу ПРП 

території (акваторії).' 



* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Форми поточного контролю при вивченні дисципліни: тестові завдання, виконання 

практичних робіт, захист ІНДЗ. 

Контроль виконаних за бажанням студентів ІНДЗ, як додаткових (необов’язкових для 

виконання всіма студентами) завдань, здійснюється шляхом оцінювання  у процесі усного 

індивідуального захисту у формі бесіди при поданні викладачу всіх необхідних матеріалів 

(розробок, тез виступів, рефератів тощо). 

Формою підсумкового контролю є іспит, який враховує результати поточного 

контролю, наявні результати виконання ІНДЗ та результати власне самого екзамену. 

Засоби оцінювання 

Засоби оцінювання тадемонстрування результатів навчання з дисципліни: 

-  модульніконтрольні; 

- реферати як форма ІНДЗ; 

- виконання практичних робіт; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах (при наявності); 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Головним критерієм успішного освоєння дисципліни є досягнення 

студентом мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом освоєння навчальної дисципліни 

Для оцінювання результатів освоєння дисципліни студентом 

використовується нижче зазначена числова (рейтингова) шкала. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Підсумкова оцінка (оцінка за іспит) з навчальної дисципліни є сумою рейтингових 

оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності  та за виконані 

ІНДЗ. Максимальна кількість балів (рейтингова оцінка) становить 100 балів і є сумою 

оцінок, які може отримати студент за два змістовні модулі (модульне тестування та 



оцінювання виконаних лабораторних робіт) – 60 балів та підсумковий екзаменаційний 

модуль - 40. Додатково студент може отримати до 30 балів за виконання ІНДЗ. Підсумкова 

оцінка за іспит виставляється за сумою всіх отриманих балів згідно зазначеної шкали 

оцінювання.  

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів  

 

 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т2 Т4 Т6 Т8 Т10 Т12 Т15 Т17 Т19 Т21 Т23 

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 40 100 

 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
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