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Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо- 
професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
Середня освіта. Географія. Економіка. 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна: 4 курс, 8 семестр, один семестр. 
Заочна: 5 курс, 10 семестр, один семестр. 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 
Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Маковецька Л. О. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-економічної 

географії, основ економіки. 

Що буде вивчатися Під час вивчення дисципліни студенти матимуть 
можливість дізнатися про: 

- визначення ролі та місця дисципліни у системі 
педагогічних та краєзнавчих наук; 

- вивчення теоретичних основ та ресурсних передумов 
формування господарського комплексу територій 
різних таксономічних рівнів; 

- розкриття найважливіших закономірностей, 
принципів і чинників, які визначають розвиток 
територій, механізму їх впливу на територіальну 
організацію виробництва; 

- формування комплексного, просторового 
сприйняття економіки території з  позиції 
активізації людського фактору, необхідності 
врахування досягнень науково-технічного прогресу 
у вирішенні соціально-економічних проблем; 

- аналіз сучасного стану розміщення продуктивних 
сил та їх комплексного розвитку у  межах  
конкретної території та визначення напрямків 
удосконалення їх міжрегіональних і зовнішньо- 

економічних зв‟язків, інвестиційної привабливості 
та конкурентоспроможності; 

- визначення напрямків удосконалення державної 
регіональної політики як інструмента для 
динамічного, збалансованого  соціально- 
економічного розвитку України та її регіонів, 
підвищення рівня життя населення; 

- опанування методами дослідження, що 
використовуються при аналізі територіального 
соціально-економічного розвитку. 



Чому це цікаво/треба вивчати Здобуття знань для – аналізу та вирішення 
територіальних завдань комплексного розвитку 
територій у процесі виробництва, обміну та 
споживання, дослідження теоретичних засад 
комплексного розвитку території в тому числі її 
господарського комплексу і соціальної сфери; 
застосування методів регіональних досліджень; 
визначення сучасних проблем комплексного 
регіонального розвитку і державної регіональної 
політики; аналізу світового досвіду регіональних 
досліджень і регіональної політики. Використання 
знань з комплексного розвитку території під час 
вивчення краєзнавства у закладах освіти. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Під час вивчення курсу студенти мають сформувати 
всебічне, просторове сприйняття комплексного 
господарського розвитку з позицій зростання ролі 
людського чинника в усіх сферах суспільного 
виробництва, дослідження інтегрального потенціалу 
території у формуванні продуктивних сил та їх 
комплексного використання з врахуванням досягнень 
науково-технічного прогресу у вирішенні 
економічних, управлінських та інших проблем. 
Як результат, предметом вивчення є: територія; 
економічні зв’язки між територіями; різного роду 
проблеми регіонів щодо розміщення продуктивних 
сил; територіальні аспекти соціально-економічного 
життя, включаючи соціально-економічні; 
інвестиційного процесу; трудової діяльності; рівня 
життя населення; удосконалення механізмів і методів 
управління і регулювання господарською діяльністю. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення дисципліни студенти здобудуть 
компетентності: 
Інтегральні компетентності. Ґрунтовні знання щодо 
теорії та практики виробничих відносин та суспільно- 
географічних комплексів територій різних 
таксономічних рівнів. Динамічної комбінації способів 
мислення та професійних якостей щодо формування 
міжгалузевих комплексів в частині забезпечення 
потреб, як населення так і господарства. 
Загальні компетентності. Розуміння процесів, що 
формують взаємодію всіх структурних елементів 
господарського комплексу території. Уміння 
використовувати ефективні методи прогнозування та 
моделювання, що забезпечуватимуть комплексний 
розвиток території, формуватимуть та практично 
реалізовуватимуть стратегію його розвитку. 
Фахові компетентності. Здатність розробляти 
проекти в частині реалізації стратегії розміщення та 
розвитку продуктивних сил визначеної території. 
Застосовувати різні способи збору інформації задля 
аналізу та оцінки реального стану господарського 
комплексу та перспектив соціально-демографічної 
ситуації та ефективної економіки територій різних 
таксономічних рівнів. Уміння приймати рішення та 
здійснювати контроль за їх виконанням. 

Інформаційне забезпечення Наукові публікації, методичне забезпечення 



Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

 


