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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, 7 семестр, один семестр. 
Заочна: 4 курс, 8 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 Новосад О.В., Пугач С.О. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-економічної 
географії 

Що буде вивчатися В студентів будуть формуватись компетенції, які 
дозволять розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в ключі сталого розвитку 

Чому це цікаво/треба вивчати Поширення сучасних глобальних проблем у світі є 
надзвичайно актуальним. Пошук нових шляхів 
вирішення таких проблем буде супроводжуватись 
цікавими дискусіями, вирішуванням новітніх кейсів та 
проведення експериментів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення даної дисципліни здобувач 
вищої освіти набудуть здатності встановлювати 
формувати та впроваджувати стратегії та програми 
ефективного розвитку територій на засадах сталості 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Вивчення дисципліни сформує у студентів систему 
знань і професійних компетенцій у сфері реалізації 
стратегій сталого розвитку, з врахуванням результатів  
та наслідків технологічної революції, у всіх сферах 
діяльності людини та країни, а також нового підходу 
до оцінки та розробки стратегій соціально-економіко- 
екологічного розвитку регіонів 
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