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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – Здатність розв’язувати складні наукові задачі та 

практичні проблеми суспільно-географічного, економічного, соціально-

демографічного, екологічного характеру, включно з прийняттям рішень щодо відбору 

даних та  вибору методів досліджень при вивченні географічних  процесів (відповідно 

до спеціалізації) у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу 

міждисциплінарних даних та в умовах недостатності інформації. Здатність ставити та 

успішно розв’язувати на достатньому  професійному рівні складні науково-

дослідницькі та практичні  задачі, узагальнювати практику розвитку і розміщення 

господарства у регіонах, містах та сільській місцевості, прогнозувати напрями 

розвитку, здійснювати професійну географічну підготовку здобувачів вищої освіти. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
 

- знання теоретичних та методичних основ суспільної географії, методів суспільно-

географічних досліджень. Успішне опанування дисципліни «Економічна і 

соціальна географія України»;  

- вміння аналізувати сутність, чинники, виявляти та оцінювати наслідки 

економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем у регіонах, містах 

та сільській місцевості; 

- володіння кількісними (аналізу і синтезу, статистичним, порівняльно-

географічним, картографічним, кореляційного та кластерного аналізу, групування, 

типізації тощо) та якісними (опитування, інтерв’ю) методами суспільно-

географічних досліджень. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна присвячена 

вивченню сучасних економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем 

розвитку регіонів, міст та сільської місцевості в Україні та формування навичок  

науково-дослідницької діяльності стосовно визначення концептуальних підходів і 

методів аналізу економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем 

розвитку регіонів, міст та сільської місцевості. 

 

4. Завдання вивчення дисципліни полягає у: 

 

- здатності реалізувати свої права і обов’язки як члена  суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного  демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні при наданні пропозицій щодо вирішення проблем регіону (ЗК-1); 

- здатності працювати в глобальному міжнародному та вітчизняному 

інформаційному  середовищі за фахом щодо проблем розвитку регіонів, міст та 

сільської місцевості проблем розвитку регіонів, міст та сільської місцевості та 

вільно володіти та спілкуватися діловою англійською та іншою (шими) іноземною 

(ними) мовою (мовами) в професійній діяльності(ЗК-5, К-6); 

- здатності до генерування духу підприємництва, заохочення креативності та 

бажання досягнення успіху і самореалізації, розробляти та управляти проектами, 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети і діяти соціально відповідально та 

свідомо (ЗК-9, ЗК-11); 

- здатності до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу 

інформації в географічній науці, проведення досліджень на відповідному рівні  

(ЗК-13); 



- знанні сучасних засад взаємодії природи і суспільства, сталого розвитку із 

застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, 

основ законодавства у сфері природокористування, регіонального розвитку 

територіального та міського планування (ФК-2); 

- володінні сучасними методами досліджень, які використовуються у науково-

дослідницьких та проектних організаціях при дослідженні географічних об’єктів та 

процесів, а також вмінні проектувати, планувати і проводити наукові дослідження, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

впровадження у виробництво, писати наукові роботи, формулювати задачі 

моделювання географічних об’єктів і процесів із використанням сучасних 

кількісних та якісних методів дослідження, геоінформаційних технологій (ФК-4, 

ФК-7, ФК-10).  

  

 

  

5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність


) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання 

та пороговий 
критерій 

оцінювання 
(за 

необхідності) 

Відсоток у 
підсумко-

вій оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 сутність, специфіку та класифікацію 

проблем розвитку регіонів, міст та 

сільської місцевості  

Семінарське 

заняття 
виконання 
творчих 

аналітично-
розрахункових 

робіт, 
презентація, 

дискурс  
 

 

До 40% 

1.2 сутність, особливості та наслідки 

економічних проблем розвитку регіонів, 

міст та сільської місцевості в Україні 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

 

1.3 сутність, особливості та наслідки 

соціально-демографічних проблем 

розвитку регіонів, міст та сільської 

місцевості в Україні 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота  

1.4 сутність, особливості та наслідки 

екологічних проблем розвитку регіонів, 

міст та сільської місцевості в Україні  

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.1 застосовувати на практиці методичні 

основи аналізу економічних проблем 

розвитку регіонів, міст та сільської 

місцевості 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

 

виконання 

творчих 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

презентація,  

дискурс, 

залік 

 

 10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

2.2 застосовувати на практиці методичні 

основи аналізу соціально-демографічних 

проблем розвитку регіонів, міст та 

сільської місцевості  

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

2.3 застосовувати на практиці методичні 

основи аналізу екологічних проблем 

розвитку регіонів, міст та сільської 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

                                                 
 



місцевості з використанням сучасних 

кількісних та якісних методів географічних 

досліджень 

робота  

 

 

10% 

 
2.4 оцінювати гостроту прояву проблем 

розвитку регіонів, міст та сільської 

місцевості 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

3.1. Комунікація: вміння обґрунтовувати  

власну позицію під час здійснення 

аналізу та виборі найбільш дієвих 

заходів вирішення економічних, 

соціально-демографічних та екологічних 

проблем розвитку регіонів, міст та 

сільської місцевості з позицій сталого 

розвитку; вміння демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в 

географії 

Семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

ситуацій 

виконання 

творчих 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

презентація, 

дискурс, залік 

До 10% 

4.1. Автономність та відповідальність: 
вміння аналізувати, оптимізувати й 

застосовувати сучасні інформаційні 

технології під час рішення задач, що 

виникають в процесі діяльності органів 

виконавчої та законодавчої влади щодо 

проблем розвитку регіонів, міст та 

сільської місцевості в контексті сталого 

розвитку.  

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

ситуацій 

виконання 

творчих 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

презентація, 

дискурс, залік 

До 10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання  

дисципліни (код)  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 4.1 

ПРН-2. Застосовувати свої знання для 

визначення і вирішення проблемних питань 

і прийняття обґрунтованих рішень в 

географічних дослідженнях  

+ +   +     + 

ПРН-7. Знати сучасні кількісні та якісні 

методи географічних досліджень, вміти їх 

застосовувати у виробничій та науково- 

дослідницькій діяльності  

      +    

ПРН-9. Розробляти та впроваджувати 

механізми територіального (просторового, 

міського) планування, регіонального 

управління, здійснювати моніторинг 

регіонального розвитку, складати плани та 

програми 

       +  + 

ПРН-10. Демонструвати здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній 

з роботою за фахом, вміння генерувати нові 

ідеї в географії 

      +  +  



ПРН-12. Моделювати географічні об’єкти і 

процеси, застосовуючи сучасні кількісні та 

якісні методи та геоінформаційні 

технології  

         + 

 

 

        7. Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами усного опитування й написання письмових контрольних 

робіт.  

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

 результати навчання – 1.1 – 1.4 (знання) – до 40%;  

 результати навчання – 2.1 – 2.4 (вміння) – до 10% за кожен;  

 результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 10%;  

 результати навчання – 4.1 (автономність та відповідальність) – до 10%. 

 

        7.1. Організація оцінювання.  
  

 У курсі передбачено 2 змістовних частини. Заняття проводяться у формі 

семінарських занять. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у 

процесі засвоєння матеріалу з двох змістових частин та виконання індивідуального 

науково-дослідницького проекту. Максимальна кількість балів, що виставляється за 1-й і 

2-й тематичні частини – 30 балів. 

 Завершується дисципліна заліком. Максимальна кількість балів на заліку – 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% 

максимальної кількості балів, відведених на залік).  

 Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів, до складання заліку не допускаються. Рекомендований мінімум для 

допуску до заліку – 36 балів. 

 

 

 Шкала відповідності 
  

Зараховано / Passed  

 
60-100 

Не зараховано / Fail  

 
0-59 

 
      

 8. Структура  навчальної  дисципліни.  

     Тематичний  план  практичних занять 

 

Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінарськ

і 

заняття 

самостійна 
робота 

Тематичний блок 1. Економічні, соціально-демографічні та екологічні проблеми 
розвитку регіонів, міст та сільської місцевості України 

Сутність та класифікація проблем розвитку регіонів, міст 

та сільської місцевості  
 10 30 



 Економічні проблеми розвитку регіонів, міст та сільської 

місцевості України  
 10 40 

Соціально-демографічні проблеми розвитку регіонів, міст 

та сільської місцевості України  
 10 35 

Екологічні проблеми розвитку регіонів, міст та сільської 

місцевості України  
 10 30 

 Проблеми раціонального розміщення економіки та 

сталого розвитку регіонів, міст та сільської місцевості в 

Україні    

 10 40 

Тематичний блок 2. Суспільно-географічні засади дослідження проблем розвитку 

регіонів, міст та сільської місцевості  в Україні 

Підготовка теоретичних основ, розробка методики та 

визначення методів дослідження індивідуального науково-

дослідницького проекту з проблем розвитку регіонів, міст 

та сільської місцевості України  

 10 35 

Збір та систематизація даних, їх аналіз, виявлення 

особливостей, чинників, закономірностей поширення явищ 

і процесів  

 10 40 

Формулювання висновків, підготовка картографічних 

матеріалів  та презентації науково-дослідницького проекту 

з проблем розвитку регіонів, міст та сільської місцевості 

України  

 10 30 

        Разом  80 280 
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