
Силабус навчальної дисципліни 
«Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України» 

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність: 014.03 Середня освіта (Історія) 
Освітня програма: Середня освіта (Історія. Географія)  
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 
Курс: ІІ  
Семестр: ІІІ 

 
Факультет Природничо-географічний 
Кафедра Кафедра географії та методики її навчання 
Викладач(-і) ПІБ: Безлатня Любов Олександрівна 

Посада: доцент кафедри географії та методики її навчання 
E-mail: lubovbezlatnya@gmail.com 

Лінк на освітній контент 
дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2406 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 
Загальний обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС / години 

3 кредити / 90 год. 

Обсяг дисципліни (години) 
та види занять 

Денна форма: лекції (16 год.), лабораторні (24 год.), 
самостійна робота (50 год.) 
 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть 
дотримуватися принципів академічної доброчесності, 
усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 
Кодексом академічної доброчесності Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини. 
Відвідування занять. 
Відвідування занять є важливою складовою освітнього 
процесу. Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають 
всі лекції і лабораторні заняття курсу. 
Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в 
обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти 
зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття упродовж 
двох тижнів з дня пропуску його. 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною 
ініціативою підготувати доповіді до визначених робочою 
програмою тем лабораторних занять на основі пошуку та 
огляду наукових публікацій за заданою проблематикою 
дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 
лекційних тем або питань 

Що будемо вивчати? Предмет вивчення дисципліни: територіальна організація 
суспільства (особливості і закономірності розміщення 
населення й господарства України). 

Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни: головною метою дисципліни 
є розкриття стану, проблем та перспектив соціально-
економічного розвитку регіонів, реалізації регіональної 
політики, розкриття механізму державного регулювання, 
пріоритетів та основних напрямів регіонального розвитку 
України. 
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Яких результатів можна 
досягнути? 

Знає методологію дослідження рівня соціально-
економічного розвитку регіонів та якості життя населення. 
Знає принципи, критерії та схеми регіоналізації та 
адміністративно-територіального устрою 

 Знає сучасний стан, проблеми, а також перспективи 
розвитку регіонів різних рангів у розрізі природно-
ресурсного, демографічного та виробничого потенціалу. 
Знає основні регіональні проблеми, ймовірні шляхи їх 

ефективного вирішення та перспективи регіонального 
розвитку. 

Як можна використати 
набуті знання та уміння? 

Здатність аналізувати економічний розвиток регіонів за 
сукупністю показників; 
Здатність проводити порівняльний аналіз господарських 

функцій регіонів за їх основними економічними 
показниками; 

Здатність самостійно набувати, засвоювати и 
використовувати практичну інформацію, здійснювати 
аналітичні узагальнення і прогнозні оцінки щодо різних 
аспектів регіонального соціально-економічного розвитку 
України; 

Здатність застосовувати теоретичні знання в практичній 
діяльності; 

Зміст дисципліни Диспропорції регіонального розвитку України. 
Регіони та регіоналізація. Схеми регіоналізації України. 
Соціальний розвиток регіонів України. Міжнародний поділ 
праці. 
Регіональний демографічний розвиток України 
Структура господарства України. 
Природно-техногенні небезпеки в регіонах України. 
Механізми державного регулювання регіонального 
розвитку 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять; підготовка до усного 
опитування; оформлення матеріалів лабораторної роботи; 
виконання модульного контролю; опрацювання тем, 
винесених на самостійне вивчення 

Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна     «Проблеми соціально-економічного розвитку 
регіонів України» є   складовою частиною професійної 
підготовки фахівця–географа і пов’язана з економічною і 
соціальною географією України, демографією, 
геоекономікою, сучасним природокористуванням та 
іншими географічними дисциплінами соціально-
економічного блоку. 
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Поточний контроль Виконання лабораторних завдань, модульних контрольних 
робіт 

Підсумковий контроль Залік 
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