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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – дати студентам знання про природні умови і ресурси, господарський 

розвиток, сучасні процеси та стратегії розвитку міст регіонів та країн світу з урахуванням 

сучасних регіональних геополітичних¸ соціально-економічних, еколого-географічних аспектів 

та причинно-наслідкових зв'язків природних і соціально-економічних процесів. Сформувати у 

студентів професійні навички та вміння для розв’язання спеціалізованих задач та практичних 

проблем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у професійній 

діяльності або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження 

суспільних об’єктів і процесів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Мати базові знання з економічної та соціальної географії регіонів та країн світу. 

Вміти працювати із статистичною інформацією, навчально-методичною та науковою 

літературою. 

Володіти елементарними навичками аналізу і синтезу географічної інформації, 

порівняльно-географічного аналізу, вміти аналізувати причинно-наслідкові зв’язки між 

процесами і явищами. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Географія світу: міста та 

регіони» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у галузях знань «Природничі науки» за спеціальністю 106 

«Географія». Дисципліна «Географія світу: міста та регіони» є обов’язковою дисципліною і 

викладається студентам у І та ІІ семестрі (на першому курсі) в обсязі 9 кредитів ECTS. 

За змістом дисципліна «Географія світу: міста та регіони» поділяється на дві частини – 

географію країн та регіонів світу і географію міст світу. 

Частина 1 – «Географія країн та регіонів світу» – викладається студентам у І семестрі в 

обсязі 120 годин (4 кредити ECTS), зокрема: лекцій 30 год., семінарських занять 30 год., 

самостійної роботи 60 год. Впродовж семестру передбачено 2 змістові частини та 2 тематичні 

контрольні роботи. Підсумковий семестровий контроль – іспит. 

Дисципліна «Географія регіонів та країн світу» включає вивчення сучасної політичної 

карти світу, огляд загальних особливостей розвитку субрегіонів світу, суспільно-географічні 

характеристики окремих країн світу.  

Частина 2 – «Географія міст світу» – викладається студентам у ІІ семестрі в обсязі 150 

годин (5 кредитів ECTS), зокрема: лекцій 30 год., семінарських занять 30 год., самостійної 

роботи 90 год. Впродовж семестру передбачено 2 змістові частини та 2 тематичні контрольні 

роботи. Підсумковий семестровий контроль – іспит. 

Дисципліна «Географія міст світу» присвячена вивченню міст країн та регіонів світу. Вона 

включає вивчення сучасних процесів у містах світу, підходів до розвитку екоміст, розумних 

міст, креативних міст, глобальних міст світу, специфіки розвитку міст країн, регіонів та частин 

світу.  

Навчальна дисципліна «Географія світу: міста та регіони» покликана сформувати у 

студентів уявлення щодо різноманітності сучасних процесів та стратегій у розвитку міст та 

країн світу в різних регіонах. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) вивчення дисципліни:  

 ознайомлення студентів з особливостями умов і ресурсів, господарського розвитку, 

сучасних процесів та стратегії розвитку міст, країн та регіонів світу (СК 2);  



  формування у студентів вмінь та навичок аналізувати сучасні геополітичні та соціально-

економічні процеси у країнах та містах світу, пояснювати особливості просторової 

організації їх господарства, ідентифікувати проблеми та визначати шляхи їх вирішення  

(ЗК 1); 

   формування у студентів вмінь та навичок визначати роль і місце міст та країн у сучасному 

світі в контексті географічних чинників їх розвитку (ЗК 2); 

  формування у студентів вмінь та навичок використовувати отримані знання в 

дослідженнях міст та країн світу, розуміти та пояснювати стратегії їх сталого розвитку (ЗК 

11, ЗК 12). 

 

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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 історичні аспекти формування сучасної 

політичної карти світу; 

Лекції / Семінарське 

заняття 

/Самостійна робота 

Виступи, 

доповнення на 

семінарських 

заняттях / 

Тематичні 

контрольні 

роботи / іспит  

 

 

50 

1.2 типи країн світу; Лекції / Семінарське 

заняття / 

Самостійна робота 

1.3 загальні характеристики Європи, Азії, 

Америки, Африки, Австралії та Океанії; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

1.4 загальні характеристики та особливості 

розвитку субрегіонів світу; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

1.5 загальні характеристики та особливості 

розвитку окремих країн в межах 

субрегіонів світу; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

1.6 сутність сучасних процесів 

трансформацій міст світу: глобалізації, 

метрополізації, деіндустріалізації, терці-

арізації, ревіталізації та джентрифікації; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

1.7 сучасні стратегії розвитку міст світу: 

екомісто, розумне місто, креативне місто; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

1.8 історичні аспекти розвитку міської 

системи розселення та особливості 

сучасного етапу урбанізації; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

1.9 специфіку розвитку та сучасні процеси у 

містах Європи, Азії, Америки, Африки, 

Австралії та Океанії. 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

2.1 демонструвати знання та розуміння 

предметної області дисципліни при 

компонентній та/або комплексній 

характеристиці/аналізі  країн та 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

 

 

 

 

 

 



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  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

субрегіонів світу;  

 

Виступи, 

доповнення на 

семінарських 

заняттях / 

Виконання 

творчих робіт / 

Тематичні 

контрольні 

роботи / іспит 
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2.2 виявляти кількісні та якісні зміни на 

політичній карті світу; 

2.3 пояснювати причини та наслідки 

сучасних політичних, демографічних, 

урбанізаційних,  соціальних та 

економічних процесів у країнах та 

субрегіонах світу; 

2.4 визначати ресурсозабезпеченість та 

здійснювати оцінку особливостей 

спеціалізації господарства країн світу; 

2.5 демонструвати знання та розуміння 

предметної області дисципліни при 

компонентній та комплексній суспільно-

географічній характеристиці/аналізі  

функціонування міст різних регіонів та 

країн світу; 

2.6 аналізувати сучасні процеси 

трансформацій у містах різних регіонів та 

країн світу розкривати причинно-

наслідкові їх зв’язки; 

2.7 виявляти проблеми функціонування та 

розвитку міст різних регіонів та країн 

світу. 

3.1 

 

здатність до групової роботи, 

міжособистісної комунікації, пошуку 

компромісних рішень. Лекції / Семінарські 

заняття 

/Самостійна робота  

Виступи, дискусії 

на семінарських 

заняттях 

Виконання 

творчих робіт / 

іспит 

10 

4.1 самостійно визначати, формулювати і 

вирішувати проблеми, дотримуватися 

інтелектуальної та академічної 

доброчесності.  Семінарські заняття 

/ Самостійна робота 

/ Практичні завдання 

Виступи, 

доповнення, 

дискусії на 

семінарських 

заняттях / 

Виконання 

творчих робіт / 

Тематичні 

контрольні 

роботи/ іспит 

5 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
 



                                        Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання  
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

 

1.9 

1. Пояснювати особливості організації географічного 

простору (Р03) 

  + + +  + + + 

2. Аналізувати географічний потенціал території (Р04) + + + + + + + + + 

 

                               Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

3.1 4.1 

1. Пояснювати особливості організації географічного 

простору (Р03) 

+ + + + + + +  + 

2. Аналізувати географічний потенціал території (Р04) + + + + + + + + + 

 
 

7.1. Форми оцінювання студентів 

Дисципліну «Географія світу: міста та регіони» студенти вивчають впродовж двох 

семестрів. Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визначається шляхом 

організації поточного, модульного та підсумкового контролю у формі  двох семестрових іспитів 

(у І та ІІ семестрах). 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така:  

 результати навчання – 1.1 – 1.9 (знання) – до 50%;  

 результати навчання – 2.1-2.7 (вміння) – до 35%;  

 результати навчання – 3.1 (комунікація) – до 10%; 

 результати навчання – 4.1 (автономність та відповідальність) – до 5%. 

 

7.2. Організація оцінювання 

Частина 1 «Географія країн та регіонів світу» складається з двох змістових частин, 

кожна з яких завершується тематичною контрольною роботою, та передбачає підсумковий 

контроль у формі іспиту.  

Протягом всього періоду вивчення дисципліни здійснюється поточний щотижневий 

контроль виконання студентами завдань семінарських занять та самостійної роботи. За оцінками 

поточного контролю та за результатами тематичних контрольних робіт виставляється сума балів 

за окрему змістову частину. За кожну змістову частину студент може отримати до 30 балів (з 

них 20 балів – за результатами поточного контролю і максимум 10 балів – за результатами 

контрольної роботи). Таким чином, за дві змістові частини (1 та 2), передбачені програмою, 

студент може отримати до 60 балів. 

Студентам, які за обидві змістовні частини набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 

критично-розрахунковий мінімум (30 балів), для отримання допуску до іспиту необхідно 

виконати передбачені програмою індивідуальні завдання повторно (але з іншим варіантом 

завдання) та/або виконати самостійне завдання (підготовка реферату). 

Підсумковий (семестровий) контроль знань студентів з дисципліни – письмовий іспит у 

формі тестування. Максимальна кількість балів за результатами екзаменаційного тестування – 

40. Підсумкова оцінка з дисципліни формується як сума балів, отриманих: за виконані впродовж 

семестру завдання та контрольні роботи (максимум 60 балів) та за письмову екзаменаційну 

роботу  (максимум 40 балів). 



Умовою позитивної підсумкової оцінки з дисципліни є отримання студентом не менше 60 

балів. При отриманні підсумкової кількості балів 60 і вище студенту виставляється відповідна 

оцінка. 

Частина 2 «Географія міст світу» складається з двох змістових частин, кожна з яких 

завершується тематичною контрольною роботою, та передбачає підсумковий контроль у формі 

іспиту.  

Протягом всього періоду вивчення дисципліни здійснюється поточний щотижневий 

контроль виконання студентами завдань семінарських занять та самостійної роботи. За оцінками 

поточного контролю та за результатами контрольних робіт виставляється сума балів за окрему 

змістову частину. За кожну змістову частину студент може отримати до 30 балів (з них до 20 

балів – за результатами поточного контролю і максимум 10 балів – за результатами контрольної 

роботи). Таким чином, за дві змістові частини (3 та 4), передбачені програмою, студент може 

отримати до 60 балів. 

Студентам, які за обидві змістовні частини набрали сумарно меншу кількість балів, ніж 

критично-розрахунковий мінімум (30 балів), для отримання допуску до іспиту необхідно 

виконати самостійне завдання (підготовка реферату або аналітично-розрахункового завдання). 

Підсумковий (семестровий) контроль знань студентів з дисципліни – письмовий іспит у 

формі тестування. Максимальна кількість балів за результатами екзаменаційного тестування – 

40. Підсумкова оцінка з дисципліни формується як сума балів, отриманих: за виконані впродовж 

семестру завдання та контрольні роботи (максимум 60 балів) та за письмову екзаменаційну 

роботу  (максимум 40 балів). 

Умовою позитивної підсумкової оцінки з дисципліни є отримання студентом не менше 60 

балів. При отриманні підсумкової кількості балів 60 і вище студенту виставляється відповідна 

оцінка. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 

самостійна 

 робота 

Частина 1. Географія країн та  регіонів світу 

Змістова частина 1: Політична карта світу. Країни та субрегіони Європи і Америки 

1 
Тема 1. Формування політичної карти світу. Сучасна 

політична карта світу. 

1  2 

2 Тема 2. Типізація і класифікація країн світу. 1 2  

3 

Тема 3. Загальна характеристика Європи. Субрегіони 

Європи. Загальна характеристика та особливості 

розвитку країн Західної, Північної, Південної та 

Східної Європи. Географія окремих країн Європи. 

6 6 14 

4 

Тема 4. Загальна характеристика Америки. Субрегіони 

Америки. Загальна характеристика та особливості 

розвитку країн Північної та Південної Америки. 

Географія окремих країн Америки. 

6 6 12 

 Тематична контрольна робота 1    

Змістова частина 2: Країни та субрегіони Азії, Африки, Австралії та Океанії 

5 

Тема 5. Загальна характеристика Азії. Субрегіони Азії. 

Загальна характеристика та особливості розвитку країн 

Центральної, Східної, Південно-Східної, Західної Азії. 

Географія окремих країн Азії. 

6 6 14 

6 

Тема 6. Загальна характеристика Африки. Субрегіони 

Африки. Загальна характеристика та особливості 

розвитку країн Східної та Центральної, Північної, 

Південної, Західної Африки. Географія окремих країн 

Африки. 

6 6 12 

7 
Тема 7. Загальна характеристика Австралії і Нової 

Зеландії. Загальна характеристика Океанії. 

4 4 6 

  Тематична контрольна робота 2    

 Всього 30 30 60 

Частина 2. Географія міст світу 

Змістова частина 3: Сучасні трансформації та стратегії розвитку міст світу  

 Тема 1. Вступ. Сутність міста, міського розвитку 2 2 2 

5 Тема 2. Сучасні трансформації міст світу 4 4 10 

6 Тема 3. Сучасні стратегії розвитку міст світу 4 4 10 

 Тема 4. Загальна характеристика міст світу 2 2 10 



 Тематична контрольна робота 3    

Змістова частина 4: Міста світу: сучасні процеси та тенденції розвитку 

 Тема 4. Міста Європи: розвиток та сучасні процеси 4 4 12 

 Тема 5. Міста Азії: розвиток та сучасні процеси 4 4 12 

 Тема 6. Міста Америки: розвиток та сучасні процеси 4 4 12 

 Тема 7. Міста Африки: розвиток та сучасні процеси 4 4 12 

 Тема 8. Міста Австралії та Океанії: сучасні тенденції 2 2 10 

 Тематична контрольна робота 4    

 Всього 30 30 90 

 ВСЬОГО 60 60 150 

 

Загальний обсяг – 270 год., в тому числі: 

лекцій – 60 год. 

семінарських – 60 год. 

самостійна робота – 150 год. 
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