
Освітньо-професійна програма «Економічна, соціальна географія  

та регіональний розвиток» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 106 Географія 

Кваліфікація: Магістр географії; економічної, соціальної географії та 

регіонального розвитку. 

Мета освітньої програми: Забезпечення фундаментальної теоретичної та 

практичної пiдготовки висококвалiфiкованих кадрiв, якi б набули глибоких 

мiцних знань для виконання професiйних завдань та обов'язкiв науково-

дослiдницького й iнновацiйного характеру у галузi економічної та соціальної 

географiї, педагогiки та методики вищої освiти, здатностi до самостiйної 

дiяльностi в умовах вищих навчальних закладiв різного науково-педагогічного 

рiвня акредитації. 

Придатність до працевлаштування: Наукові дослідження та розробки; 

середня і вища освіта; державне управління. Географ, географ-економіст, 

фахівець з міського та районного планування, фахівець з розміщення 

продуктивних сил та регіональної економіки, науковий співробітник, вчитель 

середнього та спеціалізованого навчально-виховного закладу, викладач вищого 

навчального закладу. 

Фахові компетентності: 

- знання наукових теорій, концепцій і парадигм економічної та соціальної 

географії;  

- розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку та взаємодії природи і 

суспільства й уміння їх використовувати у професійній, соціальній, педагогічній 

діяльності;  

- уявлення про сучасні суспільно-географічні підходи, загальнонаукові та 

спеціальні методи, методики суспільно-географічних досліджень; 

- уявлення про суспільно-географічні відношення і зв’язки, суспільно-

географічні процеси, соціогеосистеми, їх підсистеми та елементи; 

- володіння основами дослідницької діяльності, уміння застосовувати 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, дослідницькі навички;  

- здатність використовувати професійні знання з фізичної та соціально-

економічної географії у процесі комплексного вивчення територій; 

- здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички 

системного аналізу, суспільно-географічного моделювання та прогнозування 

суспільно-географічних об’єктів і процесів; 

- знання про основні підходи та особливості моніторингу соціально-

економічного розвитку регіонів;  

- здатність використовувати професійно профільовані знання і практичні 

навички для розробки та впровадження механізмів територіального менеджменту, 

районного планування, складання планів та програм соціально-економічного 

розвитку регіонів;  

- здатність використовувати географічні інформаційні технології для 

вирішення дослідницьких завдань у галузі економічної та соціальної географії;  

- здатність застосовувати уміння роботи зі статистичними базами даних, 

збору, узагальнення та обробки статистичної інформації та її графічної 



 

візуалізації у суспільно-географічних дослідженнях;  

- здатність здійснювати педагогічну діяльність та викладати дисципліни 

професійної підготовки у вищих навчальних закладах. 

 

 


