
Назва дисципліни  
«Соціально-економічна географія» 

 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е.н., доцент Шамара Ірина Миколаївна 

 (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz_hnu@ukr.net). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з «Теорії міжнародних відносин», «Міжнародного 

права», «Зовнішня політика України». 

Опис 

Мета дисципліни.  

забезпечення студентів знаннями з питань сучасної системи 

спеціальних знань про  особливості процесів формування 

політичної карти світу на сучасному етапі; закономірності  

усіх змін, які відбулися наприкінці XXст. на політичних та  

 

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) знатимуть предметну область спеціальності 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»;  яким чином адаптуватися та діяти в 

новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті; 
отримують знання про міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, 

економічному, суспільному, культурному; здійснювати 

політичний огляд міжнародних подій та виявляти проблеми 

в міжнародних відносинах. 

 

 Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 64  

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – 

семінарські заняття).   

Тема № 1. Теоретичні та методологічні основи курсу 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 2. Економіко-географічна характеристика Європи. 

(Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 3. Загальні відомості про регіон Азія (Лекцій – 4 

год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 4. Економіко-географічна характеристика країн 

Північної Америки (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 5. Латинська Америка (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 

год.) 

Тема № 6. Африканський регіон (Лекцій – 4  год. Сем. – 4 

год.) 

Тема № 7. Австралія та Океанія (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 

год.) 



Тема № 8. Зовнішні фактори економічного росту та 

система його показників та оцінок (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 

год.) 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі опитування, тестування, 

виконання тестової контрольної роботи, підсумкового 

контролю у формі екзамену.  

 Мова викладання: українська 

 


