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У рекомендаціях ЮНЕСКО по освіті у ХХІ столітті географія названа серед чотирьох
ключових загальнолюдських сфер знань поряд з філософією, історією та іноземними
мовами.

Географічна наука сьогодні  це цілісна система природничих і суспільствознавчих
наукових напрямів, поєднаних територіально-просторовими аспектами дослідження.
Основним принципом географічних досліджень є зосередження географії на проблемах
«місця», «розміщення» для розуміння широкого спектру процесів і явищ у межах
геопростору.

Властиві для географічної науки підходи, як правило, виводять її за рамки інших
природничих та суспільних наук. Фокусування географії на розміщенні забезпечує
наскрізний погляд на процеси і явища, які інші науки схильні розглядати ізольовано. Саме
тому для тих, хто не знайомий з географією як наукою, вона видається сукупністю
розрізнених напрямків без центрального осердя і без узгодженості. У той же час, існує
певна система добре розроблених принципів, точок зору, які є відмінними від інших
академічних наук і узгоджують між собою усі існуючі напрями географічних досліджень.
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Географія особливо важлива сьогодні, оскільки вирішення більшості проблем сучасності
 проблеми збереження довкілля, людського розвитку, сталого споживання, туризму,
міжкультурного взаєморозуміння та культурного різноманіття, економічного розвитку 
мають географічний вимір.

Виникнувши ще в часи античності, географія як наука й на сучасному етапі оповита
ширмою загадковості та непізнаності. В пересічного громадянина професія географа
часто асоціюється з вчителем з указкою біля карти, рідше з мандрівником, метеорологом
чи картографом. Але це вкрай обмеженні знання щодо професії географа!

Вивчаючи природу, населення, господарство і їхню взаємодію географія швидко
адаптується до змін суспільства. Комплексні знання про природу та суспільство
дозволяють фахівцям-географам вдало конкурувати на ринку праці. Саме тому вони
часто займають важливі пости в органах місцевого та регіонального управління, беруть
участь у розробці проектів і програм соціально-економічного розвитку регіонів. Серед
них чимало політиків, бізнесменів, працівників сфери мистецтва.

Багато поколінь захоплювалися телепередачами «У світі тварин» та «Клуб мандрівників»
з відомим російським географом Н. Дроздовим. Практично усім у світі відомо про
подорожі видатного французького географа Жака-Іва Кусто та мандрівника і
етнографа Тур Хейердала.

Водночас, і диктатор Чилі - Августо Піночет, і екс-президент Франції Жак Ширак, і
англійський принц Уільям (син принцеси Діани та принца Чарльза) також здобули вищу
географічну освіту!

Цікаво, що відомі співаки Назарій Яремчук, Юрій Лоза і навіть зірка NBA Майкл Джордан
– за освітою теж географи.
Мати Тереза була вчителем географії.

Неможна оминути і відомих земляків, що здобули фахову географічну освіту. Гожик
Петро Феодосійович – доктор геолого-мінералогічних наук, науковий директор
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Національного антарктичного центру, головний редактор «Геологічного журналу»,
«Українського антарктичного журналу» (народився в смт. Гоща на Рівненщині); Клімчук
Борис Петрович – нині обіймає посаду голови Волинської обласної державної
адміністрації, з 2004 по 2008 рік був Послом України в Литовській Республіці, а з квітня
2008 року був призначений Послом України в Азербайджані.

Більше про відомих людей, що мають вищу географічну освіту дізнайтеся ТУТ.{jcomments
on}
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