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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), лабораторні (24 год.), 

самостійна робота (44 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем лабораторних занять змістових модулів та 

виступити з презентацією чи інформуванням додатково 

(оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Навчальна дисципліна сприяє здобуттю знань щодо 

основних історичних етапів розвитку географії світового 

господарства; факторів, що визначають рівень розвитку 

галузей світового господарства; територіальних 

відмінностей розвитку окремих галузей світового 

господарства. 

Чому це треба вивчати? Мета: надати поглиблені знання та практичні навички 

щодо висвітлення особливостей, закономірностей розвитку 

та функціонування галузевої, територіальної структури 

сучасного світового господарства. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знати основні історичні етапи розвитку географії світового 

господарства, основні напрямки географічних досліджень; 

основні економічні зони, регіони України та світу. 

Вміти проводити аналіз та оцінку факторів, що визначають 
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рівень розвитку галузей світового господарства; 

досліджувати територіальні відмінності розвитку окремих 

галузей світового господарства; застосовувати отримані 

знання та навички у вирішенні глобальних проблем 

сучасної цивілізації. 

Бути здатним застосовувати знання із географії світового 

господарства в освітньому процесі при викладанні 

дисциплін географічного циклу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні, 

власної професійній діяльності та на межі предметних 

галузей. 

Здатність використовувати методи наукового дослідження 

та вміння їх застосовувати на практиці.  

Здатність аналізувати структуру та різноманітність даних, 

які використовуються у географії світового господарства. 

Здатність застосовувати знання із географії світового 

господарства в освітньому процесі. 

Зміст дисципліни Світове господарство як глобальна географічна система. 

Географія природно-ресурсного потенціалу світу. 

Населення та робоча сила як фактор функціонування 

світового господарства. Загальні риси сучасного стану і 

розвитку світового господарства. Промисловість світу. 

Паливна промисловість. Електроенергетика. Географія 

галузей металургійного комплексу. Географія галузей 

машинобудівного комплексу. Географія галузей Світового 

сільського господарства. Географія галузей хімічного 

комплексу. Географія галузей будівельного комплексу. 

Географія світового транспорту. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних 

занять, самостійної роботи, проблемних бесід; 

використання методу кейсів, творчих індивідуальних 

завдань; виконання модульного та підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Географія глобалізаційних процесів; Географія культури та 

релігії; Географія людської діяльності; Географія 

населення; Географія туризму; Геоекономіка; 

Геоурбаністика; Економічна і соціальна географія України;  

Основи теорії суспільної географії; Політична географія; 

Регіональна економічна і соціальна географія.  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія 

зарубіжних країн : навч. посібник. Київ : Академія, 

2007.  704 с.  

2. Голіков А. П., О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, 

Черномаз П. О. Економіка зарубіжних країн: навч. 

посібник. Київ : ЦУЛ, 2008. 404 с. 

3. Олійника Я. Б. Географія світового господарства (з 

основами економіки) : навч. посіб. Київ : Знання, 2011. 

640 с. 

4. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії : навч. посіб. 

Одеса : Астропринт, 2001. 651 с. 

5. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: 

навч. посіб. Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 

2003. 444 с 



Поточний контроль Виконання лабораторних завдань, модульних контрольних 

робіт, підсумкового контрольного тексту, індивідуально-

навчально дослідні завдання 

Підсумковий контроль Іспит 

 

Розробник   Максютов Андрій Олексійович 


