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має
на
меті
озброєння
студентів
концептуальними,
аналітичними
й
методологічними підходами до експертизи
багатогранних політико-географічних процесів,
явищ та трансформацій з урахуванням
різноманітності їх локальних, регіональних і
глобальних проявів, ґрунтуючись на науковій
базі політичної географії, геополітики та
суспільної географії.
Вимоги до вступників: базова освіта з різних
дисциплінарних напрямів, зокрема географії,
соціальних та політичних наук, державного
управління,
міжнародних
досліджень,
філософії, історії. Знання англійської мови
(рівень B2).
Вітається знання інших мов, яке може стати
основою для більш вузької спеціалізації при
дослідженні політико-географічних проблем
окремих регіонів і держав.
Програма викладається українською мовою та
націлена на підготовку майбутніх конкурентних
на вітчизняному і міжнародному рівнях
експертів у питаннях, що зачіпають широкий
спектр політико-географічних та геополітичних
проблем.

Магістерська програма, поряд з обов’язковими
дисциплінами
магістерського
рівня,
передбачає поглиблене вивчення теорії
геополітики та теорії географічних місць,
геоглобалістики, геоконфліктології, сучасних
міжнародних відносин і світової політики,
політико-географічних
аспектів
виборчої
інженерії,
політико-географічної
та
геополітичної ситуації держав і регіонів,
позицій світових акторів і полів сили,
геопросторового виміру глобальних проблем.
4-й семестр синтезує загальний та тематичні
блоки у науковому семінарі з політичної
географії, асистентській практиці, підготовці
магістерської роботи та державному іспиті.
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації:
магістр наук про Землю (політична географія та
геополітика), молодший науковий співробітник
(географія), географ (політична географія);
викладач вищої школи.
Працевлаштування та кар’єра: здатність
випускників працювати у міжнародних
організаціях, державних та неурядових
дослідних, аналітичних і консалтингових
інституціях, агенціях та установах.

Викладацький склад: високопрофесійні
професори та доценти з досвідом
міжнародних стажувань у Ґарвардському і
Токійському університетах (Борис Яценко),
Оксфордському
і
Каліфорнійському
університетах
(Юліан
Брайчевський),
сертифікованих
курсів
університетів
Пенсільванії,
Джорджтаунського,
Едінбурзького
та
Стенфордського
університетів,
Паризького
інституту
політичних досліджень (Вікторія Кіптенко).
Викладання нормативних та спеціальних
курсів також забезпечують відомі в наукових
колах України фахівці: Ігор Смирнов, Ірина
Хільчевська, Валентин Стафійчук, Наталія
Матвієнко.
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