
Анотація навчальної дисципліни 

«Географія Харківської області з основами регіонознавства» 

 

1. Назва дисципліни – «Географія Харківської області з основами 

регіонознавства». 

2. Лектор – доцент Телебєнєва Євгенія Юріївна. 

3. Курс – 4 курс (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), семестр – 8. 

4. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120 (лекції – 20, практичні 

заняття – 30, самостійна робота – 70). 

5. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний із суспільно-

географічними дисциплінами «Географія світового господарства», «Економічна 

та соціальна географія України», «Регіональна економічна і соціальна географія». 

6. Опис курсу: Мета курсу – формування у студентів знань про основи 

вивчення регіонального розвитку і регіональних суспільно-географічних 

досліджень, поновити і розширити знання про суспільно-географічне положення 

області, історико-географічні аспекти заселення та освоєння, природно-ресурсний 

потенціал території, геодемографічну ситуацію, особливості розвитку і 

функціонування її господарства; важливим моментом у викладанні курсу є 

формування практичних навичок дослідження та аналізу регіонального соціально-

економічного розвитку, визначення його перспектив та основ планування. 

Задачі курсу: вивчення географічного положення області як передумови 

суспільного розвитку регіону; виявлення історико-географічних особливостей 

заселення і розвитку території Харківщини; аналіз природно-ресурсного 

потенціалу Харківської області; дослідження геодемографічних особливостей 

області;  вивчення виробничої і невиробничої сфер  господарства Харківщини;  

дослідження зовнішньоекономічних зв’язків; інноваційно-інвестиційної 

діяльності області; визначення основних складових рекреаційного потенціалу; 

визначення екологічних проблем та вивчення природно-заповідного фонду 

області, вивчення основ регіонального розвитку, розуміння основ сталого 

розвитку регіону, застосування набутих знань на практиці, побудова дерева цілей 

та моделі регіонального розвитку Харківської області.   

Зміст курсу: Географічне положення області як передумова суспільного 

розвитку. Історико-географічні аспекти заселення і розвитку території 

Харківщини. Природно-ресурсний потенціал Харківської області. 

Геодемографічні особливості області. Господарство області. Соціальна сфера та 

рекреаційний потенціал, екологічні проблеми й природно-заповідний фонд 

області. Зовнішньоекономічні зв’язки, інноваційно-інвестиційна діяльність. 

Стратегія сталого розвитку Харківської області. 

7. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна 

робота студентів згідно програми курсу. 

8. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне експрес-

опитування, захист практичних робіт, поточна контрольна робота, підсумкова 

контрольна робота. 

9. Навчально-методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять. 

10. Мова викладання – українська. 


