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має на меті озброєння студентів 
концептуальними, аналітичними й 

методологічними підходами до експертизи 
багатогранних глобальних процесів та 

трансформацій з урахуванням 
різноманітності їх локальних, регіональних 

та глобальних проявів, ґрунтуючись на 
науковій базі глобалістики та географічного 

країнознавства. 

  
охоплює загальний блок дисциплін, які 
формують географічне бачення глобалізації, 
знання й навички щодо наукових досліджень 
та  педагогіки вищої школи (1-2 семестри), та 
два тематичні блоки (3 семестр): географія 
глобальних трансформацій та 
країнознавчі дослідження глобальних 
процесів. 

  
Викладацький склад: 
високопрофесійні професори та 
доценти з досвідом 
міжнародних стажувань у 
Гарвардському та Токійському 
університетах (Борис Яценко), 
Оксфордському та 
Каліфорнійському університетах 
(Юліан Брайчевський), в 
університеті Мачерата (Оксана 
Малиновська), сертифікованих 
курсів університетів 
Пенсільванії, штату Іллінойс, 
Джорджтаунського, 
Стенфордського та 
Едінбурзького університетів, 
Паризького інституту політичних 
досліджень (Вікторія Кіптенко), 
зокрема. 
Куратор програми: 
Вікторія Кіптенко  
Канд.геогр.н., доцент 

                                                    
viktoriia_kiptenko@knu.ua 

    (044) 521 32 49 
http://www.geo.univ.kiev.ua  

Вимоги до вступників: базова освіта з різних 
дисциплінарних напрямів, зокрема 
географії, економіки, соціальних та 
політичних наук, державного управління, 
міжнародних досліджень, лінгвістики, 
філософії, психології, соціології, історії.   
Англійська мова - рівень B2. 

 4-й семестр синтезує загальний та тематичні 
блоки у науковому семінарі «Глокалізація: 
актуальні питання країнознавчих, 
глобальних досліджень та сталий розвиток», 
асистентській практиці, підготовці та захисті 
магістерської дисертації та державному 
іспиті. 

 

Програма викладається англійською мовою 
й націлена на підготовку майбутніх 
конкурентних на міжнародному рівні 
експертів у питаннях глобалізації, які 
здобули глобальні компетенції, опанували 
інноваційні, критичні й креативні  підходи до 
аналізу екологічного, соціального, 
економічного та політичного контексту  
різних країн, регіонів та у світовому 
масштабі.  

 Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації: 
магістр географії, молодший науковий 
співробітник (географія), експерт з 
політичних та соціальних питань, викладач 
вищої школи. 
Працевлаштування та кар’єра: здатність 
випускників працювати у міжнародних, 
державних та неурядових дослідних, 
аналітичних  та консалтингових інституціях, 
агенціях та установах. 
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aims to provide students with conceptual, 
analytical and methodological tools to 

enable expertise of multi-faceted global 
processes and transformations with 
accounting for the diversity of local, 

regional and global manifestations based 
on a readable scholarly framework of 

globalistics and geography nexus. 

  
comprises the common track providing 
fundamentals of geographic view on 
globalization, scientific research and high 
school pedagogics (1st and 2nd semesters), 
and two thematic tracks (3rd semester): 
the Geography of Global Transformations 
and Regional Studies of Global Processes. 

  
Teaching staff: highly profiled 
professors and docents with 
international experience of 
internship and traineeship at 
Harvard and Tokyo universities 
(Boris Yatsenko), Oxford and 
Californian universities (Yulian 
Braychevkyyi), at Macerata 
university (Oksana  Malynovska) 
certified  courses of University of 
Edinburg, Pennsylvania, Illinois, 
Georgetown, Stanford 
universities, Science Po (Viktoriia 
Kiptenko), in particular. 
 
 
 
 

Programme curator: 
 

     Viktoriia Kiptenko, PhD, docent 
viktoriia_kiptenko@knu.ua 

(044) 521 3249 
http://www.geo.univ.kiev.ua  

 

 

Entry requirements: Background of various 
disciplinary fields, including geography, 
economics, social and political science, 
public administration, international 
studies, linguistics, philosophy, psychology, 
sociology, history.  
English: level B2. 

 The 4th semester synthesizes the common 
and thematic tracks in the Scientific seminar 
Glocalization: current issues of regional and 
global studies and sustainable development 
coupled with the assistant traineeship, 
master thesis and public exam. 

 

The GG&RS trains in English the future 
internationally competitive experts 
acquired global competence and mastered 
innovative, critical and creative approaches 
to globalization based on the solid roots in 
the analysis of  environmental, social, 
economic and political contexts in multiple 
countries, regions and worldwide. 

 Degree awarded: Master of Science in 
Geography. Junior Researcher (Geography), 
Expert in Political and Social Issues, High 
School Teacher. 
Career: capacity to access positions in 
public, international, research, analytic and 
consulting institutions, agencies and 
entities, NGOs. 
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