




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – дати комплексні економіко-географічні знання  про формування 

сучасної політичної карти світу, територіальні особливості розміщення природних 

ресурсів, демогеографічну ситуацію в світі, структуру і тенденції розвитку світового 

господарства, господарський розвиток і розміщення субрегіонів та країн світу з 

урахуванням сучасних регіональних геополітичних¸ соціально-економічних та еколого-

географічних аспектів, рівня і характеру їх економічної інтеграції з відповідним 

природно-ресурсним, людським потенціалом, особливостями галузевої і територіальної 

структури та перспективними напрямками їх розвитку, що дозволить студентам 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у майбутній 

професійній діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування шкільного курсу «Економічна та соціальна географія світу», 

дисциплін «Суспільна географія», «Фізична географія материків та океанів», 

«Основи наук про Землю» тощо 

2. Знати теоретичні основи суспільної географії 

3. Вміти користуватися статистичною інформацією, наявною науковою і 

навчально-методичною літературою 

4. Володіти елементарними навичками аналізу стану соціально-економічного 

розвитку країн світу. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 

розкриттю об’єкту і предмету економічної та соціальної географії світу, вивченню 

сучасної політичної карти світу та окремих регіонів, головних об’єктів на 

політичній карті, міжнародних організацій. Висвітлює підходи до типізації і 

класифікації країн світу. Розкриває географії світових природних ресурсів, 

населення і розселення країн світу, формування і структуру світового господарства. 

Дає суспільно-географічну  характеристику субрегіонів Європи ( країн Західної, 

Східної, Північної, Південної), субрегіонів Азії (країн Центральної, Східної, 

Південної, Південно-Східної, Західної), субрегіонів Америки ( країн Північної, 

Латинської Америки і Карибів), субрегіонів Африки (країн Східної, Північної, 

Центральної, Південної, Західної), Австралії і Океанії: економіко-географічне 

положення, природно-ресурсний потенціал, населення, особливості економіки – 

первинний, вторинний і третинний сектори. 

Функціональний блок дисципліни передбачає опанування такими складовими, як 

здатність застосовувати базові знання природничих наук в географічній діяльності, 

здатність застосовувати кількісні та якісні методи при дослідженні територій, здатність 

самостійно досліджувати об’єкт вивчення. 

 

4. Завдання (навчальні цілі):  вивчення дисципліни полягає у здатності застосовувати 

знання в практичних ситуаціях (ЗК-1); спілкуватися рідною мовою як усно так і 

письмово (ЗК-3); використовувати інформаційні технології (ЗК-5); вчитися і бути 

сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчатися впродовж життя (ЗК-6); 

здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та 

землеустрою у відповідності до спеціалізацій (ФК -11). 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2590%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8_(%25D0%259E%25D0%259E%25D0%259D)#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8


 

 

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) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.  Знати об’єктно-предметну сутність географії країн та субрегіонів, зокрема: 

1.1 історичні аспекти формування сучасної 

політичної карти світу; 
Лекції / Семінарське 

заняття 

/Самостійна робота 

Виступи, 

доповнення на 

семінарських 

заняттях / 

Тематичні 

контрольні 

роботи / 
Семестрові 

іспити  

 

55 

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 

   

2. Застосовувати теоретичні фахові знання у практичних ситуаціях, зокрема: 

2.1 демонструвати знання та розуміння 
предметної області дисципліни при 

компонентній та/або комплексній 

характеристиці/аналізі  країн та 

субрегіонів світу; 

Лекції / Семінарські 

заняття / 

Самостійна робота 

 

 

 

 

 

Виступи, 

доповнення на 

семінарських 

заняттях / 

Виконання 

творчих робіт / 

Тематичні 

контрольні 

роботи / 

 

 

 

 

 

 

 

35 

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; 



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) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

2.4 визначати ресурсозабезпеченість та 

здійснювати оцінку особливостей 

спеціалізації господарства країн світу; 

Семестрові 

іспити 

2.5 виявляти проблеми функціонування та 

розвитку регіонів та країн світу 

3. Здатність застосовувати знання, вміння та навички при безпосередній та/або 

дистанційній взаємодії з іншими людьми, зокрема: 

3.1 здатність до групової роботи, 

міжособистісної комунікації, пошуку 

компромісних рішень. Лекції / Семінарські 

заняття 

/Самостійна робота  

Виступи, дискусії 

на семінарських 

заняттях 

Виконання 

творчих робіт / 

Семестрові 

іспити 

5 

4.  Здатність самостійно виконувати завдання та відповідати за результати своєї 

діяльності, зокрема: 

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/ 

Семестрові 

іспити 

5 

 

 

 

6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

                  

Результати  
навчання  

дисципліни  

(код) 
Програмні  

результати навчання 

(назва) 

 
1.

1 

 
1.

2 

 
1.

3 

 
1.

4 

 
1.

5 

 
2.

1 

 
2.

2 

 
2.

3 

 
2.

4 

 

 
 

2.

5 

 

 
 

3.

1 

 

 
 

4.

1 



ПРН 1. Використовувати 

усно і письмово технічну 

українську мову та вміти  
спілкуватися іноземною 

мовою (англійською) у 

колі фахівців з геодезії та  
землеустрою 

+ + + + + + + + + + + + 

ПРН 5. Використовувати 

методи збирання 

інформації в галузі 

геодезії і землеустрою, її 

систематизації і 

класифікації відповідно 

до поставленого 

проектного  
або виробничого завдання 

+   +  + +   + +  

ПРН 7. Володіти 

методами організації 

топографо-геодезичного і  
землевпорядного 

виробництва від польових 

вимірювань до 

менеджменту та  
реалізації топографічної 

та землевпорядної 

продукції на основі 

використання знань з  
основ законодавства і 

управління 

виробництвом. 

+    + + +   + + + 

 

7. Схема формування оцінки.  

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами усного опитування й написання письмових контрольних 

робіт  

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

належному рівні така:  

результати навчання – 1 (знання) – до 55%;  

результати навчання – 2 (вміння) - до 35%;  

результати навчання – 3 (комунікація) - до 5%;  

результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 5%  

7.1 Організація оцінювання. 

У курсі передбачено 2 змістовних частин. Заняття проводяться у вигляді лекцій, 

практичних занять на  3  курсі. Завершується дисципліна – іспитом. 



Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. Для визначення рівня досягнення 

результатів навчання, передбачених пунктами 2 та 3 студенти під час РВLу 

презентують результати свого дослідження та демонструють набуті навички. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки 

(60% від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова 

контрольна робота, максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової 

оцінки (до 40 балів за 100 бальною шкалою). 

Умовою отримання позитивної з дисципліни є досягнення не менш як 60% від 

максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, 

передбачені пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня 

(не менше 27 та 5 балів відповідно). 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: іспит виставляється студенту за результатами 

роботи впродовж семестру. При отриманні регулюючої підсумкової кількості балів 25 -

60 студент допускається до складання іспиту. 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 25 балів до складання іспиту не допускаються. На іспиті студент може 

отримати до 40 балів. При отриманні регулюючої підсумкової кількості 60 і більше 

балів (із врахуванням семестрової результуючої оцінки) студент отримує позитивну 

оцінку. 

Загалом формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 

процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», введеного в 

дію наказом  

№ 716‐32 від 31 серпня 2018 року. 

Іспит для студентів 3 курсу (5 семестр) проводиться в другій декаді грудня. 

 

 

 

 

 

7.2 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і практичних занять 

 

№ Назва  лекції Кількість годин 



п/п 
лекції 

практичні 

заняття 
самостійна 

 робота 

Змістовна 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. 

8 4 16 

4 

Тема 4. Загальна характеристика Америки. 

Субрегіони Америки. Загальна характеристика та 

особливості розвитку країн Північної та Південної 

Америки. Географія окремих країн Америки. 

8 2 12 

 Тематична контрольна робота 1    

Змістовна 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. 

8 6 16 

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. 

8 2 12 

7 
Тема 7. Загальна характеристика Австралії і Нової 

Зеландії. Загальна характеристика Океанії. 
2 2 6 

  Тематична контрольна робота 2    

 Всього 36 18 64 

 



Загальний обсяг 120 год., в тому числі : 

Лекцій – 36 год. 

Практичні – 18 год. 

Самостійна робота - 64 год.  

Консультація – 2 год. 

 

 

9. Рекомендована література: 

Основна:  

1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: 

Видавничий центр “Академія”, 2007. – 688 с. 

2. Дахно І.І. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.:МАПА, 2005. – 608 с. 

3. Вступ до економічної та соціальної географії//А.П.Голиков, Я.Б.Олійник, 

А.В.Степаненко.К.,Либідь, 1997.-320 с. 

5. Географічне країнознавство:Підручник /Я.Б.Олійник, Б.П.Яценко, 

О.О.Любіцева.К.,ВПЦ «Київський університет», 2015.-911 с. 

6. Світове господарство в умовах глобалізації : монографія / [за ред. .  Я.Б. Олійника, Б.П. 

Яценка, В.К. Бабарицької]. – К. :  Київський університет, 2004. – 145 с. 
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