Анотація дисципліни
"ВСТУП ДО ФАХУ"
1. Назва дисципліни — "Вступ до фаху".
2. Лектор — Бубир Наталя Олександрівна, канд. геогр. наук, доцент кафедри фізичної
географії та картографії
3. Статус — Дисципліна за вибором студента
4. Курс — 3, 6 семестр (денне відділення), 2 курс 3 семестр (заочне відділення).
5. Рівень вищої освіти – бакалавр.
6. Кількість - кредитів - 2; академ. годин - 72 (у т.ч. лекції - 10, практичні заняття — 10,
самостійна робота — 52).
7. Попередні умови для вивчення – основні концептуальні засади з курсів фізичної та
економічної географії.
7. Опис курсу: Мета дисципліни : Формування системи знань про об’єкт і предмет
вивчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади, основні
етапи її розвитку, місце у формуванні наукової картини світу; ознайомлення з основними
спеціалізаціями географічного спрямування. Завдання курсу — узагальнити й
систематизувати знання студентів про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки,
її структуру й місце в формуванні наукової картини світу; сформувати уявлення про
найважливіші теоретичні й методологічні засади сучасної географії, ознайомити студентів з
основними спеціалізаціями природничо-географічного спрямування, представленими на
кафедрі фізичної географії та картографії
Структура курсу — Розділ 1. Основи теорії та історії сучасної географії (Тема 1.
Об’єкт і предмет вивчення сучасної географії. Структура системи географічних наук, Тема
2. Історичний нарис розвитку географії, Тема 3. Методологія і методи географічних
досліджень).
Розділ 2. Основні спеціалізації та напрями розвитку географічної науки (Тема 4. Фізична
географія, гідрологія, метеорологія, раціональне природокористування та геоекологія, Тема 5.
Географічна картографія, геоінформатика, кадастр і моніторинг земель, Тема 6.
Соціально-економічна географія, краєзнавство і туризм)
8.
Форми та методи навчання - лекції, практичні роботи та самостійна робота
студентів згідно програми курсу.
9.
Форми організації контролю знань, система оцінювання включають
теоретичний захист практичних робіт, поточні і підсумкові модульні роботи. Контроль знань
здійснюється шляхом тестування за модульно-рейтинговою системою.
10.
Навчально-методичне забезпечення - програма, яка включає інформаційну базу
знань, перелік умінь та навичок, якими повинні оволодіти студенти, список
рекомендованої літератури; конспект лекцій (в електронному вигляді), методичні
матеріали для практичних робіт в електронному вигляді, методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів, контрольні питання для поточного та підсумкового
контролю знань, комплект екзаменаційних контрольних завдань.
11.Мова викладання — українська.
12. Список рекомендованої літератури:
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