
Назва дисципліни: Географія ринку праці
Статус:  вибіркова
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Курс, семестр: ІІ курс, ІV семестр
Обсяг  кредитів,  годин:  3,5  кред.,  105  год.  (з  них:  22  год.  лекційні,  10  год.
практичні).
Підсумковий контроль: диф.залік
Кафедра, яка забезпечує викладання: географії та геоекології
Викладач:  Сільченко  Юлія  Юріївна,  кандидат  географічних  наук,  старший
викладач
Попередня  підготовка:   основи  суспільної  географії,  основи  технологій
виробництва, географія населення
Зміст дисципліни 
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади функціонування ринку праці
Тема 1. Ринок праці як суспільно-географічна категорія
Тема 2. Інфраструктура ринку праці
Тема 3. Трудовий потенціал та умови його формування на ринку праці
Розділ 2.  Територіальні особливості функціонування ринку праці України
Тема 1. Сукупне та індивідуальне пропонування на ринку праці України.
Тема 2. Сукупний та індивідуальний попит на ринку праці України.
Тема 3. Регіональні особливості зайнятості та безробіття населення України.
Тема 4. Шляхи вдосконалення механізму функціонування ринку праці України.
Чому  це  цікаво /  чому  потрібно  вивчати  дисципліну? Щоб  сформувати  у
студента систему теоретичних знань про територіальні особливості та механізми
функціонування ринку праці світу й України, а також закласти вміння і навички
практичного застосування отриманих знань.
Компетентності: базові знання з дисциплін соціально-гуманітарної підготовки в
обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін та професійної діяльності
вчителя;  здатність  до проведення  дослідницької  та/або інноваційної  діяльності;
здатність  до  системного  географічного  мислення,  критичного  сприйняття
інформації, розуміння та пояснення основних фізико-географічних та суспільно-
географічних  процесів,  що  відбуваються  у  географічному  просторі  на  різних
просторових  та  часових  рівнях  його  організації,  уміння  встановлювати
географічні  закономірності  та  причинно-наслідкові  зв’язки  між  компонентами
природи  та  суспільства;  здатність  пояснювати  закономірності  територіальної
організації  суспільного  виробництва,  населення,  культури  та  релігій,
просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та
країнах, в Україні та її регіонах. 
Чому  можна  навчитися?   знати та  розуміти  закономірності  територіальної
організації  суспільного  виробництва,  населення,  культури  та  релігій,
просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та
країнах,  в  Україні  та  її  регіонах;  володіти базовими  знаннями  з  дисциплін
суспільно-гуманітарної  підготовки,  оцінює  і  прогнозує  політичні,  економічні,
соціальні,  культурні  процеси  та  явища;  встановлювати закономірності
територіальної  організації  суспільного  виробництва  та  населення,  просторових
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процесів  та  форм організації  життя людей у  світі,  його регіонах  та  країнах,  в
Україні та її регіонах.
Види навчальної діяльності: фронтальна / індивідуальна / групова
Форми  організації  навчання:  лекції  /  практичні  заняття  /  консультації  /
дистанційна форма навчання та ін.
Критерії оцінювання При поточному контролі оцінці підлягають: рівень знань,
продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні питань;
результати виконання і захисту практичних робіт, презентацій, експрес-контроль у
формі тестів тощо.
Система рейтингових балів: 
1. Практичні заняття: змістовність виконаних самостійно практичних  робіт – 6
балів.
2.Змістовні  відповіді - до 4 балів.
3. Контроль самостійної роботи (презентація, інші види самостійної роботи)  – до
20 балів (оцінюється змістовність, якість).
4. Підсумкова контрольна робота: виконання 20 тестових завдань – 20 балів.
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