
 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

 ________________________________________________географічний________________________________________ 
(назва інституту/факультету) 

 Кафедра________економічної географії та екологічного менеджменту_________ 
(назва кафедри) 

   

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

______________Географія світового господарства______________ 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 
_____________________обов’язкова_________________________ 

(вказати: обов’язкова) 
 

Освітньо-професійна програма _______________Географія_________________ 
      (назва програми) 

Спеціальність ______014.07  «Середня освіта (Географія)»,____________________ 
      (вказати: код, назва) 

Галузь знань ________________01 «Освіта / Педагогіка»______________ 
      (вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти _______________перший (бакалаврський)_____________________ 
   (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 

____________________________________географічний______________________________ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 
  

Мова навчання _____________українська_________________ 
   (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 

 

Розробники:__Бурка Володимир Йосипович канд. геогр. наук, доц______________ 
   (вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 
 

Профайл викладача  http://ecogeo.cv.ua/бурка-володимир-йосипович/ 

 
 

Контактний тел.  +38(050)657-77-06 

 

E-mail:   v.burka@chnu.edu.ua 
 

Сторінка курсу в Moodle https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2731 

 

Консультації    понеділок та четвер з 14.00 до 15.00 

http://ecogeo.cv.ua/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B9%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2731


1. Анотаціядисципліни (призначеннянавчальноїдисципліни). 

Висвітлення особливостей, закономірностей розвитку та функціонування 

галузевої, територіальної структури сучасного світового господарства. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: розкрити сучасний стан світового 

господарства. Викласти питання формування глобальної економічної системи, 

класичні теорії розміщення виробництва в ринковій економіці, основи 

територіальної організації світового сільського господарства, промисловості, 

транспорту, світової торгівлі та сфери послуг. 

 

3. Пререквізити: регіональна економічна і соціальна географія, 

природно-ресурсний потенціал, основи економічних знань, вступ до географії. 

 

4. Результати навчання 

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

ЗК 02. Здатність працювати в команді та спілкуватись з представниками інших 

професійних груп, міжособистісно взаємодіяти. 

ЗК 04. Здатність до прийняття обґрунтованих рішень та відповідального 

ставлення до обов’язків. 

ЗК 05. Здатність до генерування нових ідей (креативності), виявлення та 

розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, зокрема, в 

процесі виявлення та оцінки педагогічних проблем, прийняття рішень щодо їх 

усунення. 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 13. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, провадження 

інноваційної діяльності, здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до 

розв’язання проблем. 

 

 ФК 01. Здатність застосовувати базові знання для оволодіння професійно 

орієнтованими дисциплінами в науководослідницькій і професійній діяльності. 



ФК 09. Здатність навчити аналізувати географічні об’єкти й процеси як 

антропогенного, так і природного походження, з погляду фундаментальних 

принципів і знань природничих наук. 

ФК 11. Здатність встановлювати закономірності розміщення, руху, структури, 

територіальної організації населення та господарства, просторових процесів та 

форм організації життя людей на глобальному, регіональному на 

національному рівнях. 

ФК 12. Здатність навчити застосовувати географічні знання при вивченні світу, 

регіону, країни, своєї місцевої, володіння інструментарієм краєзнавчих 

досліджень. 

 Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у 

здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

 ПРН 05. Знання основних принципів і положень географічної науки та їх 

використання у професійній педагогічній діяльності. 

ПРН 06. Здатність зрозуміло доносити висновки, знання та їх обґрунтування до 

слухачів користуючись основними поняттями та термінами професійно-

орієнтованих дисциплін. 

ПРН 07. Обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується 

професійної діяльності, користуватися програмним забезпеченням та 

сучасними засобами зберігання та обробки інформації. 

ПРН 11. Здатність демонструвати знання основ професійно орієнтованих 

дисциплін у професійній діяльності. 

ПРН 12. Здатність застосувати знання основних правил організації польових та 

камеральних досліджень у педагогічній діяльності та позакласній і 

позашкільній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
 

Форма 

навчанн

я 

Рік 

підг

отов

ки 

Се

ме

ст

р 

Кількість Кількість годин 

Вид 

підсумко 

вого 

контролю 
кредитів годин 

ле

кці

ї 

пр

ак

ти

чні 

се

мі

на

рс

ькі 

ла

бо

ра

то

рні 

сам

ості

йна 

роб

ота 

інди

віду

аль

ні 

завд

анн

я 

Денна 4 8 4,0 120 22 33 - -  65 14 іспит 

Заочна  4 8 4,0 120 8 8 - - 104 14 іспит 

 

 

5.2. Структура змісту навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п інд с.р. л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Теми 

лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи географії 

світового господарства. 

Тема 1. 

Теоретичні 

основи 

географії 

світового 

господарства. 

14 2 4 1 8 15 1 1 2 12 

Тема 2. 

Природно-

ресурсний 

потенціал світу. 

18 4 5 2 9 17 1 1 2 14 

Тема 3. Світове 

господарство – 

глобальна 

географічна 

система. 

14 2 4 2 8 15 1 1 2 12 



Тема 4. 

Промисловість 

світу, її галузева 

структура та 

розміщення. 

16 4 4 2 8 17 1 1 2 14 

Разом за  ЗМ 1 62 12 17 7 33 64 4 4 8 52 

 

Продовження 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Галузева структура світового 

господарства. 

Тема 1. 

Географія 

сільського 

господарства. 

14 2 4 2 8  1 1 2 12 

Тема 2. 

Географія сфери 

послуг і туризм. 

Географія 

транспорту. 

15 3 4 2 8  1 1 2 14 

Тема 3. 

Географія 

міжнародних 

економічних 

зв’язків. 

15 3 4 2 8  1 1 1 12 

Тема 4. 

Проблеми 

розвитку 

світового 

господарства. 

14 2 4 1 8  1 1 1 14 

Разом за ЗМ 2 58 10 16 7 32 54 4 4 6 52 

Усього годин  120 22 33 14 65 120 8 8 14 104 

 

 

 

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 

№ 

 

Назва теми 

1 Теоретичні основи географії світового господарства. 

2 Аналіз картографічного матеріалу по темі «Природно-

ресурсний потенціал світу». 

3 Світове господарство – глобальна географічна система. 

4 Промисловість світу, її галузева структура та розміщення. 

5 Економіко-географічна характеристика світового сільського 

господарства та його галузей. 

6 Значення сфери послуг і туризму у світовому господарстві. 

Транспорт і його роль у розвитку і розміщенні світового 

господарства. 

7 Географія міжнародних економічних зв’язків. 

Проблеми розвитку світового господарства. 

8 Міжнародні зв’язки – важлива умова прискореного розвитку 

світового господарства. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна та письмова  відповідь студента 

реферат.  

Формами підсумкового  контролю є екзамен.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим 

повторним курсом 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сума

рна  

к-ть 

балів  

 

 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий  

модуль 2 
40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 

7 8 7 8 7 8 7 8 
 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Для прикладу (курсовий проєкт (робота) 

Виклад та розуміння основних 

положень змісту роботи  
Презентація змісту 

роботи 
Захист роботи 

Сумарна  
к-ть балів 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Рекомендована література  

 

основна 

1.  Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира 

(общий обзор). М., 2001. 

2. Волошин І. І., Чирка В. Г. Географія світового океану. – К.: Перун, 1996. – 

222с. 

3. Вольф М. Б., Дмитревский Ю. Д. География мирового сельского хозяйства. 

М., 1981. 

4. Вольф М. Б., Дмитревский Ю. Д. География мирового хозяйства. М., 1997. 

5. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / А. П. Голиков, Я. Б. 

Олійник, А. В. Степаненко. — К.: Либідь, 1996.— 320 с. 

6. Липец Ю. Г., Пуляркин В. А., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства. 

– М.: Владос, 1999. – 400 с. 

7. Мироненко Н. С. Введение в географию мирового хозяйства. М., 1995. 

8.  Романова Э. П., Куракова Л. И., Ермаков Ю. Г. Природные ресурсы мира. 

М., 1993. 

9. Соціально-економічна географія світу / За ред.. Кузика С. П. – Тернопіль: 

Підручник & посібник, 1998. – 256 с.: іл.. 

10.  Шлихтер С. Б. География мировой транспортной системы. Взаимодействие 

транспорта и территориальных систем хозяйства. М., 1995. 

 

Допоміжна 

1. Витковский О. В. География промышленности зарубежных стран. М., 1997. 

2. Голубчик М. И. География мирового хозяйства. Саранск, 1995. 

3. Дахно І. І., Бовтрук Ю. А. Міжнародна економіка: Навч. посб. – К.: МАУП, 

2002. – 216 с. 

4. Розміщення продуктивних сил: Підручник. За ред. Ковалевського В.В., 

Михайлюк О.Л., Семенова В. Ф.. – К.: Знання, 200. - 352 с. 

5. Лавров С. Б. Глобальные проблемы современности. СПб., 1993. Ч. 1. 

6. Мировая экономика: Учебник / Под ред; проф. А.С. Булатова. — М.: 

Юристъ, 2002. — 734 с. — (Серия: Homo faber). 

7. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков 

та ін. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. - 582 с. 

8. Юрковский В. М. География сферы обслуживания. – К.: УМК ВО, 1989. – 82 

с. 

9. http://www.lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=148 
 

 

http://www.lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=148

