
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 

«ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА» 

1. Мета: забезпечення професійної географічної освіти, сприяючої формуванню наукового 

загальногеографічного світогляду, заснованого на комплексній оцінці процесів, що відбуваються в 

навколишньому середовищі і розумінні складності системних взаємозв’язків елементарних 

структурно-функціональних частин суспільно-територіальних комплексів; формування у студентів 

суспільно-географічного мислення; навчання й виховання фахівця такого профілю, що буде 

виконувати комплексні дослідження галузевої та територіальної диференціації та інтеграції, 

структури, динаміки, рівнів організації господарських комплексів, отримання базових знань про 

структуру світового господарства, її розвиток та геопросторову організацію. Дисципліна 

«Географя світового господарства» тематично пов’язана з усіма географічними дисциплінами, які 

студенти засвоюють у програмі підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

геоморфологія, географія населення, географія материків і океанів, регіональна економічна і 

соціальна географія, картографія та геоінформаційні системи, географія рослин і тварин, 

ландшафтознавство, природа рідного краю. 

 

2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:  

інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методів 

освітніх наук, біології та географії і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти ; 

загальні компетентності: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність до пошуку джерел географічної 

інформації та її наукового опрацювання і використання, зокрема, порівняння, аналізу і представлення 

на основі географічних методів і підходів, у тому числі інформаційних технологій; здатність 

пояснювати закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів 

та форм організації життя людей у світі, його регіонах та країнах. 

Формування вищезазначених компетентостей сприятиме ефективному функціонуванню 

майбутніх фахівців у розмаїтті навчального та професійного середовища, мобільності і 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1.  

Лекції 

Тема 1. Cвітове господарство, як система. Основні елементи світового господарства.  

Тема 2. Етапи розвитку світового господарства. 

Тема 3. Географія ресурсів світового господарства.  

Тема 4. Географія галузей промисловості світу. Паливно-енергетична промисловість. 

Тема 5. Металургійна промисловість. 

Тема 6. Географія галузей машинобудування світу. 

Тема 7. Хімічна та деревообробна промисловість світу. 

Тема 8. Сільське господарство світу. Особливості його галузевої структури. 

Тема 9. Транспортна система світу. 

Тема 10. Географія сфери послуг світу. 

 

Практичні 

Тема 1. Cвітове господарство, як система. Основні елементи світового господарства.  

Тема 2. Етапи розвитку світового господарства. 

Тема 3. Географія ресурсів світового господарства.  

Тема 4. Географія галузей промисловості світу. Паливно-енергетична промисловість. 

Тема 5. Металургійна промисловість. 

Тема 6. Географія галузей машинобудування світу. 



Тема 7. Хімічна та деревообробна промисловість світу. 

Тема 8. Сільське господарство світу. Особливості його галузевої структури. 

Тема 9. Транспортна система світу. 

Тема 10. Міжнародні економічні взаємозв’язки. 

 

4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 40 

аудиторних годин (20 лекційних, 20 практичних годин), 80 годин самостійної та індивідуальної 

роботи. 

 

5. Форма підсумкового контролю: залік. 

 

6. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання 

цієї навчальної дисципліни: Рибак І.П. – кандидат географічних наук, доцент; Лісовський А.С. - – 

кандидат географічних наук, асистент; Матвійчук Б.В. – асистент. 
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