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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Головна мета курсу – ознайомлення з основними підходами до розв’язування 
географічних задач, методами дослідження, моделювання і відображення 
просторового розташування, поєднання і взаємозв'язків об'єктів, явищ природи і 
суспільства та можливостями застосування цих знань у повсякденному житті. 
Цей курс допоможе вам отримати прикладні знання із розв’язування 
географічних задач, стати консультантами з використання їх у освітньому 
процесі та повсякденному житті. Також цей курс має стати путівником за 
матеріалами шкільних курсів «Географія», з тим, щоби навіть після завершення 
навчання, продовжувати розвиватись у цій сфері. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
дізнатися про: 
- теоретичне підґрунтя для виконання прикладних географічних задач; 
- основні види географічних задач у шкільному курсі географії; 
- прийоми розв’язування географічних задач; 
- використання географічних задач у практичній діяльності людини. 
навчитися: 
- розв’язувати задачі з курсу загальної географії; 
- розв’язувати задачі з теми «Географічна оболонка Землі»; 
- розв’язувати задачі з соціальної та економічної географії; 
- оцінювати роль географічних задач у життєдіяльності людини. 

 
 

 


