




 

ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни полягає у вивчення природних особливостей 

материків та океанів за окремими природними компонентами. Предметом 

навчальної дисципліни є окремі складові географічної оболонки (геолого-

геоморфологічна будова, клімат, гідрологічні особливості, ґрунтово-рослинний 

покрив, тваринний світ території). 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни (за наявності): 

1. Навчальна дисципліна “Фізична географія материків і океанів” є 

складовою нормативного циклу дисциплін студентів та підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та є базовою для вивчення таких 

навчальних дисциплін як “Географія України” та “Регіональна географія”  

тощо. 

2. Знання і розуміння основних просторово-часових закономірностей будови 

географічної оболонки, та масштабності її сприйняття для орієнтування в 

географічному просторі. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна 

присвячена – вивченню природних особливостей материків та океанів (Африки, 

Євразії, Південної Америки, Північної Америки, Австралії, Антарктиди).  

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: загальні 

закономірності просторової диференціації географічної оболонки, особливості 

їх прояву в межах материків і окремих фізико-географічних регіонів, основні 

фактори, які визначають просторову диференціацію природи материків.  

Студенти також повинні вміти: виявляти та аналізувати основні фактори, 

які визначають просторову диференціацію природи материків; аналізувати 

особливості фізико-географічного районування природних регіонів світу; 

характеризувати регіональні фізико-географічні одиниці згідно зі схемою 

фізико-географічного районування. 

При вивченні дисципліни особлива увага звертається на формування 

важливих фахових компетенцій «Бакалавра». 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  вивчення окремих природних 

компонентів материків світу: геологічної будови, тектонічних структур, 

рельєфу, кліматичних особливостей, внутрішніх вод, ґрунтово-рослинного 

покриву та тваринного світу; аналіз та вивчення особливостей фізико-

географічного районування природних регіонів світу згідно зі схемою фізико-

географічного районування та природних зон материків; фізико-географічна 

характеристика регіональних фізико-географічних одиниць та виявлення та 

аналіз основних факторів, які визначають просторову диференціацію природи 

материків. 

 Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та 

фахових компетенцій та зазначених програмних результатів за освітньо-

професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.)  



загальних: ЗК1 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК6 

здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість 

навчання впродовж життя; ЗК9 прагнення до збереження природного 

навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Програмних результатів навчання: ПРН17. Демонструвати здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання 

різних джерел географічної інформації. ПРН21. Демонструвати прагнення до 

збереження навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та 

толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в різних природних, 

соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи природне та 

культурне різноманіття географічного середовища. 
5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсот

ок у 

підсум

ковій 

оцінці 

з 

дисцип

ліни 

Код Результат навчання 

1. Знати:    

1.1 Демонструвати знання та розуміння 

предметної області фізичної географії 

материків та океанів: географічного 

положення, тектонічної будови та 

рельєфу, клімату, внутрішніх вод, 

природних зон та фізико-

географічного районування 

материків, особливості природи 

океанів 

Лекції, 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

доповіді та 

презентації 

До 40 

2.  Вміти    

2.1 Застосовувати базові теоретичні 

географічні знання  

і розуміння основних просторово- 

часових закономірностей будови 

географічної оболонки в межах 

материків та океанів; 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

до 40 



2.2 Виконувати пошук та опрацювання 

різних джерел географічної 

інформації щодо основних 

особливостей природи материків 

(Африки, Євразії, Північної Америки, 

Південної Америки, Австралії, 

Антарктиди): географічного 

положення, тектонічної будови та 

рельєфу, клімату, внутрішніх вод, 

природних зон та фізико-

географічного районування 

материків; 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

2.3 Виконувати пошук та опрацювання 

різних джерел географічної 

інформації щодо основних 

особливостей природи океанів 

(Північно-Льодовитого, 

Атлантичного, Тихого та Індійського) 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

2.4. Вміти аналізувати й науково 

грамотно формувати характеристику 

материків та океанів 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

3.  Комунікація    

3.1 Застосовувати спілкування рідною 

мовою як усно, так і письмово; 
Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

До 10 

3.2 Демонструвати використання 

інформаційних і комунікативних 

технологій; 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

4. Автономність та відповідальність    

 бути самостійним та відповідальним 

у процесі опанування знань та вмінь з 

курсу «Фізична географія материків 

та океанів» 

Практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольні 

роботи,  

практикуми, 

доповіді та 

презентації 

До 10 

 

 

 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не 

входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  

(код)  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.

1 
2.

1 
2.

2 
2.

3 
2.

4 
3.

1 
3.

2 4 

ПРН17. Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 
+ + + + + + + + 

ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних джерел 

географічної інформації. 
+ + + + +    

ПРН21. Демонструвати прагнення до збереження 

навколишнього середовища, діяти професійно, безпечно та 
толерантно, у складних форс-мажорних обставинах, в 

різних природних, соціально-економічних та 

етнокультурних умовах, зберігаючи природне та культурне 
різноманіття географічного середовища. 

      +  

 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих 

результатів навчання визначається за результатами виконання контрольних 

робіт, практичних завдань, самостійної роботи та її презентації, іспит. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 

опанування на належному рівні така:  

 результати навчання – 1 (знання) – до 40%; 

 результати навчання – 2 (вміння) – до 40%;  

 результати навчання – 3 (комунікація) – до 10%. 

 результати навчання - 4 (автономність та відповідальність) – до 

10% 

 

Семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота (тест): РН 1.1.- 2.4 — 20 балів/10 балів. 

2. Практичні роботи РН 1.1.-2.4, 3.1, 3.2, 4 (знання, вміння, комунікація, 

автономність та відповідальність) - 40 балів/30 бали 

Максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом 

протягом семестру 60 балів; 

Підсумкове оцінювання. 

У кінці семестру – іспит – 40 балів.  

Максимальна кількість балів на іспиті - 40 балів, мінімальна кількість 

балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної кількості 

балів, відведених на екзамен). 



Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рівня 

оцінки – 35 балів проводиться заключна семестрова контрольна робота, 

максимальна оцінка за яку не може перевищувати 30 балів. 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 35 балів до складання іспиту не допускаються. 

 

7.2 Організація оцінювання: Оцінювання здійснюється упродовж 

семестру та під час екзаменаційної сесії. Практичні завдання здаються на 

кожному семінарському заняті або у зазначений викладачем термін; за роботи, 

подані пізніше зазначеного терміну, оцінка складає 60% від максимальної 

кількості балів. 

Контрольні роботи проводяться на сьомому та чотирнадцятому тижнях 

навчання під час практичних занять. 

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-

бальною системою, яка розраховується як сума оцінок за кожен з двох модулів 

у семестрі та оцінки за іспит 

7.3 Шкала 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

№ 

п/п 

 

Назва лекції 

Кількість годин 

лекції практич

ні 

роботи 

самостій

на 

робота 

Змістовий модуль 1. Особливості природи Африки, Євразії 

1. Тема 1. Вступ до курсу. Загальна 

фізико-географічна характеристика 

Африки. Фізико-географічне 

положення. Геологічна будова Африки. 

Закономірності тектоніко-орографічної 

будови. Клімат Африки. Внутрішні 

води.  

4 2 4 



2. Тема 2. Просторова диференціація 

природи Африки. Природні зони та 

фізико-географічне районування. 

2 - 5 

3. Тема 3. Загальна фізико-географічна 

характеристика Європи. Фізико-

географічне положення. Межа між 

Європою та Азією. Історія розвитку, 

геологічна будова Європи. 

Закономірності тектоніко-орографічної 

будови. Вплив кліматоутворюючих 

факторів на формування клімату 

Європи. Кліматичні пояси. Внутрішні 

води. 

4 2 4 

4. Тема 4. Просторова диференціація 

природи Європи. Природні зони та 

фізико-географічне районування 

2 - 5 

5. Тема 5. Загальна фізико-географічна 

характеристика Європи. Фізико-

географічне положення Азії. Історія 

формування території, геологічна 

будова Азії. Закономірності тектоніко-

орографічної будови. Вплив 

кліматоутворюючих факторів на 

формування клімату Азії. Кліматичні 

пояси. Внутрішні води. 

4 2 4 

6. Тема 6. Просторова диференціація 

природи Азії. Природні зони та фізико-

географічне районування 

2 - 5 

7. Модульна контрольна робота № 1 - 2 3 

 Всього за Модуль 1 18 8 30 

Змістовий модуль 2. Особливості природи Північної та Південної 

Америки, Австралії, Антарктиди та океанів 

8. Тема 7. Фізико-географічна 

характеристика Північної Америки: 

Фізико-географічне положення. 

Геологічна будова, закономірності 

тектоніко-орографічної будови. Клімат 

Північної Америки. Внутрішні води. 

4 2 4 



9. Тема 8. Просторова диференціація 

природи Північної Америки. Природні 

зони та фізико-географічне 

районування 

2 - 5 

10. Тема 9. Фізико-географічна 

характеристика Південної Америки: 

Фізико-географічне положення. 

Геологічна будова, закономірності 

тектоніко-орографічної будови. Клімат 

Південної Америки. Внутрішні води.  

4 2 4 

11. Тема 10. Просторова диференціація 

природи Південної Америки. Природні 

зони та фізико-географічне 

районування 

2 - 5 

12. Тема 11. Фізико-географічна 

характеристика Австралії. Фізико-

географічне положення, закономірності 

тектоніко-орографічної будови, клімат, 

внутрішні води. Природні зони та 

фізико-географічне районування 

4 2 4 

13. Тема 12. Фізико-географічна 

характеристика Антарктиди 

1 1 4 

14. Тема 13. Особливості природи океанів: 

Тихий та Атлантичний океан, 

Індійський, Північно-Льодовитий. 

1 1 4 

15. Модульна контрольна робота № 2 - 2 4 

 Всього за Модуль 2 18 10 34 

 Всього 36 18 64 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг 120 год. Лекції – 36 год, Практичні роботи– 18 год.,  

Консультації 2 год., Самостійна робота – 64 год.  

  



9. Рекомендовані джерела: 

 

Основні: 

1. Власова Т.В. Физическая география материков (с прилегающими 

частями океанов): В 2-х частях. Ч. 1. Евразия, Северная Америка. – М., 

1986. 

2. Власова Т.В. Физическая география материков (с прилегающими 

частями океанов): В 2-х частях. Ч. 2. Южная Америка, Африка, Австралия и 

Океания, Антарктида. – М., 1986. 

3. Гаврилюк В.С. Північна Америка (фізико-географічна 

характеристика): Навч.посібник. – К.: Вища школа., 1993.- 144с. 

4. Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки: 
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