
Кафедра соціально-економічної  
географії і регіонознавства - 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Ваш шлях до успішного майбутнього! 
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Історія та сьогодення кафедри 

  Кафедра економічної географії геолого-географічного 

факультету Харківського університету була заснована у 1934 р.  

  У 2002 р. – отримала назву кафедри «соціально-економічної географії і 

регіонознавства».  

  Кафедру очолює доктор географічних наук, професор Нємець 

Людмила Миколаївна. 

  Фахову підготовку здійснюють 5 докторів наук, професорів, 10 

кандидатів наук, доцентів, які забезпечують освітню підготовку 

студентів із застосуванням сучасних методів та новітніх технологій 

навчання.  

  Кафедра має дві навчальні та дві науково-дослідні лабораторії, в 

яких студенти мають можливість користуватися комп'ютерами та 

Інтернетом.  

  Бібліотечний фонд кафедри налічує понад 750 примірників, якими 

користуються студенти під час підготовки до занять.  

  Сьогодні на кафедрі навчаються 110 студентів, серед яких 2 

іноземці, 2 аспіранти. 
 
 2 



Підготовка бакалаврів  

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства 

здійснює підготовку за наступними спеціальностями та 

освітньо-професійними програмами : 
 

 Бакалавр середньої освіти (географії): географія, економіка та краєзнавчо-

туристична робота (Спеціальність 014.07 «Середня освіта (Географія)», 

освітньо-професійна програма «Географія, економіка та краєзнавчо-

туристична робота», термін навчання – 4 роки) 

 Бакалавр географії: економічна, соціальна географія та регіональний 

розвиток (Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма 

«Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», термін 

навчання – 4 роки) 

 Бакалавр географії; географія рекреації та туризму (Спеціальність 106 

«Географія», освітньо-професійна програма «Географія рекреації та 

туризму», термін навчання – 4 роки) 

 Бакалавр географії: геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство 

(Спеціальність 106 «Географія», освітньо-професійна програма 

«Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство», термін навчання 

– 4 роки) 
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Завідувач кафедри 
 

 

НЄМЕЦЬ  
Людмила Миколаївна –  

доктор географічних наук, 
професор, відмінник освіти 

України, заслужений професор 
Харківського національного 

університету  
імені В.Н. Каразіна 

 

Викладає навчальні курси: 
 Туристсько-рекреаційні ресурси світу 

 Науковий семінар з питань туристсько-

рекреаційних досліджень 

 Науковий семінар 

 Регіональні проблеми стійкого розвитку 

 Науково-дослідницький практикум з суспільної 

географії 

  

Наукові інтереси:  
 теорія і методологія географічних досліджень, 

 стійкий розвиток та глобальні проблеми людства,  

 методологія соціальної географії,  

 територіальне планування та регіональне 

управління,  

 туристсько-рекреаційні ресурси України та світу. 
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Викладачі кафедри 
 

 

НЄМЕЦЬ 
Костянтин Аркадійович - 
професор кафедри, доктор 

географічних наук, професор, 
відмінник освіти України, 

заслужений професор 
Харківського національного 

університету  
імені В.Н. Каразіна 

Викладає навчальні курси: 
 Теорія і методологія географічної науки 

 Статистичні методи і обробка геоінформації 

 Просторовий та системний аналіз в суспільній 

географії 

 Практикум: Сучасні технології наукових досліджень 

  

Наукові інтереси:  
 теорія та методологія географічної науки,  

 інформаційна географія,  

 системний аналіз у суспільній географії,  

 моделювання та складання програм обробки 

геоінформації,  

 методологія дослідження туристсько-рекреаційних 

ресурсів,  

 моніторинг та управління територіями. 
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Викладачі кафедри 
 

 

КОСТРІКОВ 
Сергій Васильович – 

 професор кафедри, доктор 
географічних наук, професор 

Викладає навчальні курси: 
 Інформатика з основами геоінформатики 

 Географічні інформаційні системи 

 Інформаційні технології в територіальному 

менеджменті 

  

Наукові інтереси:  
 геоінформаційне моделювання,  

 розробка геоінформаційних платформ та модулів, 

 інформаційні технології в територіальному 

менеджменті,  

 урбаністичні дослідження через ГІС. 
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Викладачі кафедри 
 

 

МЕЗЕНЦЕВ 
Костянтин Володимирович - доктор 
географічних наук, професор, професор 

кафедри соціально-економічної 
географії і регіонознавства; 

завідувач кафедри економічної та 
соціальної географії географічного 

факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка,  

Викладає навчальні курси: 
 Основи географічного моделювання 

 Суспільно-географічне прогнозування 

 Зарубіжні теорії суспільної географії 

  

Наукові інтереси: 
 просторові трансформації міст та 

урбанізованих регіонів,  

 нерівномірний регіональний розвиток,  

 міграції населення,  

 сприйняття та образи міст і регіонів,  

 суспільно-географічне прогнозування. 
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Викладачі кафедри 
 

 

СЕГІДА 
Катерина Юріївна –  

доцент кафедри,  доктор 
географічних наук, доцент  

Викладає навчальні курси: 
 Географія населення з основами демографії 

 Основи соціальної географії 

 Педагогічний менеджмент 

 Практикум: ГІС-проекти в територіальному 

управлінні 

 Практикум: Геомаркетинг і логістика 

  

Наукові інтереси:  
 географія населення,  

геодемографія,  

 геоурбаністика,  

 соціальна географія,  

 статистичні та математичні методи в географії,  

 моделювання та прогнозування в соціальній 

географії,  

 проблеми регіонального розвитку,  

 географія рекреації і туризму. 
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Викладачі кафедри 
 

 

КЛЮЧКО 
Людмила Василівна  –  

доцент кафедри, кандидат 
географічних наук, доцент 

Викладає навчальні курси: 
 Основи суспільної географії 

 Менеджмент підприємницької діяльності 

 Основи підприємництва 

 Комп’ютерні технології в суспільній 

географії (практикум) 

 Муніципальне управління 

 Управління туристсько-рекреаційною діяльністю 

 Семінар з суспільної географії 

  

Наукові інтереси:  
 територіальний менеджмент,  

 управління туристсько-рекреаційною діяльністю, 

  проблеми розвитку соціальної інфраструктури,  

 соціальна безпека. 
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Викладачі кафедри 
 

 

КАНДИБА 
Юрій Іванович  –  

доцент кафедри, кандидат 
географічних наук, доцент 

Викладає навчальні курси: 
 Історична географія з основами етнографії 

 Основи менеджменту 

 Політична географія з основами геополітики 

 Географія промислових комплексів 

 Географія АПК 

 Географія сільського господарства 

 Туристсько-рекреаційні ресурси світу 

  

Наукові інтереси:  
 історична географія,  

 політична географія і геополітика,  

 етногеографія,  

 географія агропромислових комплексів, 

  регіоналістика,  

 індустрія туризму. 
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Викладачі кафедри 
 

 

ВІРЧЕНКО Павло Анатолійович  –  
доцент кафедри,  

кандидат географічних наук 

Викладає навчальні курси: 

 Економічна і соціальна географія України 

 Суспільно-географічне районування 

України 

 Географічне країнознавство 

 Регіональна економічна і соціальна 

географія 

Наукові інтереси: географія освіти, 

економічна і соціальна географія України та 

світу, географія транспорту, географія 

туризму. 

ТЕЛЕБЄНЄВА Євгенія Юріївна –  
доцент кафедри,  

кандидат географічних наук, доцент, 
завідувач навчально-дослідницької 

лабораторії регіональних суспільно-
географічних досліджень 

Викладає навчальні курси: 

 Регіональні проблеми стійкого розвитку 

 Географія Харківської області з основами 

регіонознавства 

Наукові інтереси: географія 

промисловості, соціально-економічний 

розвиток регіонів, географія Харківської 

області, рекреаційна географія. 
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Викладачі кафедри 
 

 

ГУСЄВА  
Наталія Володимирівна –  

доцент кафедри,  
кандидат географічних 

наук, доцент 

Викладає навчальні курси: 
 Регіональна економічна і соціальна географія 

 Зовнішньоекономічні зв'язки України 

 Практикум з проблем регіонального розвитку 

 Географія внутрішнього туризму 

 Практикум з проблем світового господарства 

  

Наукові інтереси:  
 зовнішньоекономічні зв’язки,  

 соціальна географія,  

 геоурбаністика,  

 політична географія і геополітика,  

 регіональна політика,  

 географія внутрішнього туризму. 
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Викладачі кафедри 
 

 

РЕДІН Володимир Іванович  –   
доцент кафедри, кандидат географічних 

наук, доцент, відмінник освіти України 

Викладає навчальні курси: 

 Регіональна економічна і соціальна 

географія 

 Географія світового господарства 

Наукові інтереси:  

 розміщення продуктивних сил,  

 регіонознавство,  

 географія транспорту,  

 економічна і соціальна географія світу. 

Викладає навчальні курси: 

 Рекреаційна географія з основами 

екскурсознавства 

 Планування екскурсійних маршрутів 

 Регіональна екскурсійна діяльність 

Наукові інтереси: екскурсознавство, 

рекреаційна географія, регіональна 

екскурсійна діяльність, організація дитячо-

юнацького туризму. 

СКРИЛЬ Ірина Анатоліївна  –   
доцент кафедри,  

кандидат географічних наук 
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Викладачі кафедри 
 

 

КОБИЛІН Павло Олексійович  –  
 доцент кафедри, кандидат географічних 

наук, завідувач навчальної лабораторії 
соціально-економічних і інформаційних 

технологій  

КРАВЧЕНКО  
Катерина Олександрівна –   

доцент кафедри, кандидат географічних 
наук, заступник декана з виховної роботи  

Наукові інтереси:  

географія соціальної 

інфраструктури, 

 географія торгівлі,  

географія Харківської області. 

Наукові інтереси:  

 географія населення,  

 геоурбаністика,  

 географія Харківської області, 

 альтернативна енергетика. 
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Аспіранти кафедри 
 

 

СУПТЕЛО Ольга Сергіївна – 
 аспірант 3-го року навчання 

Наукові інтереси:  географія населення, 

геодемографія, геоурбаністика, проблеми 

регіонального розвитку. 

Науковий керівник: доктор географічниx 

наук, професор, Нємець Людмила 

Миколаївна 

Тема дисертації: «Глобальні міста: 

суспільно-географічні аспекти 

формування та розвитку». 

 

 

ЛОГВИНОВА Марина Олександрівна – 
 аспірант 3-го року навчання 

Наукові інтереси: географія 

агропромислових комплексів, соціально-

економічна географія, 

конкурентоспроможність регіонів. 

Науковий керівник: доктор географічних 

наук, професор, Нємець Людмила Миколаївна 

Тема дисертації: «Суспільно-географічні 

особливості розвитку сільського господарства 

Харківської області». 
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Лабораторії кафедри 

Навчально-дослідницька лабораторія 
регіональних суспільно-географічних 

досліджень при кафедрі соціально-
економічної географії і регіонознавства 

функціонує з 1 липня 2007 року за 
адресою пл. Свободи, 4, корпус 11, ауд.  

3-63. Завідувач лабораторії - кандидат 
географічних наук Телебєнєва Є.Ю. 

 
 

Навчальна лабораторія соціально-
економічних і інформаційних 

технологій при кафедрі соціально-
економічної географії і регіонознавства 
функціонує з 1995 року за адресою пл. 

Свободи, 4, корпус 11, ауд. 5-66. Завідувач 
лабораторії - кандидат географічних наук 

Кобилін П.О. 
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Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства – 
єдина на факультеті геології, географії, рекреації і туризму, 

яка має три діючі договори з академічної мобільності 
викладачів та студентів з європейськими університетами 

в рамках програми Erasmus+ , а саме з: Університетом 
Орадя (Румунія), Університетом Жирони (Іспанія 

Талліннським університетом (Естонія). 

Міжнародне співробітництво кафедри 
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Навчання для студентів кафедри соціально-економічної 
географії і регіонознавства у європейських університетах 

протягом семестру цілком БЕЗКОШТОВНО!  
Студенти отримують європейську стипендію, 

оплачується авіапереліт. 

Міжнародне співробітництво кафедри 

18 



Крім того, студенти кафедри приймають активну участь 
у різноманітних освітніх програмах таких як «Study Tours to 

Poland» (Республіка Польща) , EGEA та інші 

Міжнародне співробітництво кафедри 
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На кафедрі діє дискусійний клуб, який об’єднує студентів, аспірантів та 
молодих науковців кафедри. На засіданнях цього клубу, які проводяться 
щомісяця вже не один рік, обговорюються актуальні проблеми, пов’язані з 
сучасними суспільно-географічними дослідженнями, розвитком самої науки, 
науковими пошуками молоді тощо. 
 
 

Дискусійний клуб 
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Інноваційні методи навчання 

Веб-конференції Інтерактивні лекції 

Навчально-дослідницькі  лабораторії Використання мультимедійних технологій 21 



Зустрічі з викладачами з різних країн світу 

Лекція професора кафедри географії 
Університету Жирони (Іспанія) Джозепа 

Віли Субіроса 

Лекція ректора Талліннського 
університету 

Лекція ад’юнкта кафедри економічної 
географії Сілезького університету у 
Катовіцах (Польща) Сочувки Анджея 

Зустріч з доцентом Університету Орадя 
(Румунія) Чезаром Мораром 22 



Наукова робота студентів 

Університетський етап конкурсу  
студентських наукових робіт 

Всеукраїнська 
студентська олімпіада з 

географії 
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Студенти мають змогу  
приймати участь у конференціях 

 Міжнародна науково-
практична 

конференція «Регіон: 
стратегія 

оптимального 
розвитку» 

Міжнародна науково-
практична 

конференція студентів, 
аспірантів та молодих 

науковців «Регіон: 
суспільно-географічні 

аспекти» 

24 



Власний журнал 

 Кафедра випускає міжрегіональний збірник наукових робіт «Часопис 
соціально-економічної географії».  

 У 2007 р. журнал одержав статус фахового видання ВАК України.  
 «Часопис соціально-економічної географії» включено до 11 міжнародних 

наукометричних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Google 
Scholar, InfoBase Index, Eurasian Scientific Journal Index, ResearchBib, Scientific 
Indexing Services, CiteFactor, Research Bible, OAJI, ERIH PLUS, DOAJ.  

 Виходить двічі на рік. 
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Спеціалізована рада із захисту дисертацій 

Спеціалізована вчена рада К.64.051.23 у Харківському національному 
університеті імені В.Н.Каразіна була створена 27 травня 2009 року з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – 

«економічна та соціальна географія». 
За період функціонування ради було захищено 23 кандидатські дисертації 

26 



Переваги навчання на кафедрі соціально-
економічної географії і регіонознавства  

27 

Цікаво  

Сучасно  

Креативно  

Нові 
можливості 
для 
подорожей  



ПЕРЕВАГИ НАШИХ 
ВИПУСКНИКІВ 

Високий рівень 
професійних 

знань 

Досконале 
володіння  

комп’ютерними 
та 

інформаційними 
технологіями 

Володіння 
іноземними 
мовами для 

спілкування у 
сучасному світі 

Ефективні 
навички 

самовдоскона-
лення        та 

самопрезентації  

Переваги наших випускників 

ОСНОВА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

НА РИНКУ ПРАЦІ 
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Дякуємо за увагу! 
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Запорука успіху –  
бути студентом кафедри соціально-

економічної географії і регіонознавства! 


