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ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

Сучасний ринок праці вимагає від  фахівців глибоких  
теоретичних знань та професійно-практичних 
компетентностей з географії світового господарства, 
тому важливою частиною у підготовці майбутнього 
бакалавра з географії є вивчення навчальної дисципліни 
«Географія світового господарства». На сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку світу, враховуючи 
процеси глобалізації, географія світового господарства 
набуває великого значення та статусу світоглядної 
дисципліни, яка формує розуміння структурної та 
територіальної організації сучасного світового 
господарства, тенденцій в світових господарських 
зв‟язках.  

Світове господарство – це складна організована 
економічно-територіальна система з прямими та 
зворотними зв‟язками. Світове господарство має 
галузеву, функціональну, територіальну структуру, що 
функціонує під впливом економічним, політичних, науково-
технічних процесів і явищ. Світове господарство є 
складною системою, що виступає підсистемою єдиної 
глобальної соціогеоситеми світу. Вона характеризується 
множиною складових елементів, ієрархічністю, 
багаторівневістю, структурністю. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Географія 
світового господарства» є надбання майбутніми 
фахівцями з географії  теоретичних та практичних знань 
та навичок з висвітлення особливостей, закономірностей 
розвитку та функціонування галузевої, територіальної 
структури сучасного світового господарства. А також 
формування в майбутніх фахівців сучасного суспільно-
географічного мислення та системи спеціальних знань з 
проблем дослідження світового господарства як 
глобальної географічної системи, ознайомлення з 
основними поняттями та категоріями географії 
світового господарства, формування у студентів 
правильних уявлень про сучасний розвиток світової 
економіки, географічний розподіл праці, структуру 
світового господарства, проблеми економічної інтеграції 
у сучасному світі. 

Певну частину курсу присвячено ознайомленню з 
природними, трудовими та економічними ресурсами 
України, їх розміщенням а також місцем України в системі 
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світової господарської інтеграції. 
Здобувачі вищої освіти будуть мати можливість 

опанувати наступні рівні компетентності: 

 володіння теоретичними знаннями щодо формування 
та функціонування географії світового 
господарства;  

 опанування структури галузей сучасного світового 
господарства; 

  засвоєння особливостей світових господарських 
зв‟язків;  

 вміння давати характеристику галузям світового 
господарства; 

  використання методів аналізу та оцінки факторів, 
що визначають ступінь розвитку галузей світового 
господарства.  

Методи навчання. Програма побудована за 
модульним принципом, де кожний модуль є логічною 
завершеною частиною курсу. У процесі викладання 
навчальної дисципліни застосовуються наступні методи 
навчання: лекції, на яких студент засвоює елементи 
теоретичної основи дисципліни, де будуть 
використовуватися табличні та картографічні 
матеріали; практичні заняття, на яких студент отримує 
практичні навики у розв’язанні питань наукового 
спрямування; ділові ігри, круглі столи та семінарські 
заняття, де здобувачі обговорюють та набувають 
здібностей дискутувати щодо питань географії 
світового господарства тощо. Також передбачається 
побудова графіків, картосхем, виконання розрахунків 
проводиться з використанням технічних засобів навчання 
та сучасних комп’ютерних програм, виконання 
практичних навчально-дослідних завдань, складання звітів 
з практичних занять. 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=996 

Компетентності При вивченні навчальної дисципліни здобувачі вищої 
освіти першого (бакалаврського)  рівня мають набути 
компетентності: загальні та спеціальні (фахові). 

Загальні: ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, 
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аналізу та синтезу. 
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності, здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК-7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК-8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК-9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК-10. Здатність працювати автономно та в команді,  
виявляючи навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-11. Здатність спілкуватися з представниками  
інших професійних груп різного рівня (з експертами  з 
інших галузей знань/видів економічної діяльності).   

ЗК-13. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК-15. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 
Спеціальні (фахові):  СК-1.  Здатність демонструвати 

розуміння причинно-наслідкових зав’язків між довкіллям та 
суспільством. 

СК-2. Розуміння значення просторових відношень в 
різних масштабах. 

СК-4. Критичне оцінювання різноманітності підходів 
до генерації географічних знань, що випливають з досвіду 
епістемології природничих, суспільних і гуманітарних наук. 
Здатність застосовувати підходи інших дисциплін в 
географічному контексті. 

СК-5. Здатність демонструвати розуміння 
географічних понять в різних ситуаціях та належним 
чином використовувати географічну термінологію. 

СК-6. Здатність критично оцінювати та 
застосовувати на практиці різноманітні методи для 
здійснення збору географічної інформації (використання 
вимірювальних приладів, дистанційне зондування, 
картографічна зйомка, соціальне обстеження, 
статистичне спостереження, робота з текстовими і 
архівними джерелами),  аналізу географічних даних 
(спеціальні методи аналізу просторової інформації, ГІС, 
лабораторні методи) та представлення геоданих (у 
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вигляді ГІС-продукції, картографічних творів, різних 
текстових стратегій, мультимедіа). 

СК-7. Здатність демонструвати розуміння 
географічних аспектів взаємодії в системі «природа-
господарство-населення». 

СК-9. Здатність ставити завдання, виявляти і 
формулювати проблеми, пов’язані з просторовим 
розвитком, у взаємозв’язку з природними, соціальними, 
економічними, екологічними, політичними та 
естетичними аспектами розвитку територій. 

СК-10. Здатність використовувати знання й практичні 
навички у сферах просторового планування, проектування 
та прогнозування.   

СК-11. Здатність характеризувати головні напрями та 
завдання конструктивної географії, види планувальних 
робіт конструктивно-географічного змісту в різних 
галузях господарства.  

СК-12. Володіння методами моделювання 
географічних та геоекологічних об’єктів, процесів та 
явищ довкілля. 

Програмні 
результати 
навчання 

Зн-1. Відтворювати концептуальні знання, набуті у 
процесі навчання та практичної професійної діяльності, 
включаючи знання сучасних досягнень у сферах 
природничої та суспільної географії. 

Зн-5. Систематизувати комплекс знань про загальні 
принципи, форми та методи проведення польових 
географічних досліджень.   

Зн-6. Розуміти процеси і явища різного просторово-
часового масштабу, що протікають в географічній 
оболонці та її компонентах, інтерпретувати їхні 
характеристики.   

Зн-7. Визначати властивості ландшафтів та 
закономірності їхньої організації в просторі і часі, чинники 
ландшафтної диференціації та морфологічну структуру 
ландшафту. 

Зн-8. Розуміти значення дії різних чинників соціально- 
та економіко-географічної диференціації, виявляти 
взаємозалежність національних і регіональних 
господарських систем від природно-ресурсного, праце-
ресурсного і виробничого потенціалу їхніх територій. 

Зн-12. Визначати принципи застосування методу 
моделювання у географічних дослідженнях, його 
можливості та обмеження, коректно інтерпретувати 
результати моделювання об’єктів, явищ та процесів. 

Зн-15. Знати основні концепції та підходи європейської 
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практики щодо просторового розвитку та просторового 
планування, сучасний стан та структуру 
геопланувальних робіт в Україні, пояснювати основні 
принципи складання схем і проектів у галузі геопланування 
та проблеми їхньої реалізації. 

 Ум-1. Розв’язувати складні непередбачувані задачі і 
проблеми у спеціалізованих сферах природничої та суспільної 
географії, що передбачає збирання та інтерпретацію 
інформації (даних), вибір методів та інструментальних 
засобів, застосування інноваційних підходів. 

Ум-3. Застосовувати у професійній діяльності базові 
можливості сучасних геоінформаційних програмних 
засобів для просторового аналізу геоданих, створення баз 
даних географічної інформації, та візуальної презентації 
опрацьованої географічної інформації.  

Ум-6. Розпізнавати та оцінювати геоекологічні 
наслідки різних видів природокористування, вміти 
проводити активні впливи на геоекологічні процеси, 
визначати основні напрями, параметри та норми 
оптимального природокористування. 

Ум-9. Розробляти макети, картосхеми, профілі, 
загальні, спеціальні та тематичні карти, атласи та інші 
картографічні моделі, у тому числі з використанням 
геоінформаційних технологій. 

Ум-10. Характеризувати комплексно природні, 
демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси 
територіальних об’єктів різних рангів, проводити 
експертизи та складати географічні, геоекологічні 
висновки, акти та рекомендації, принципові проектні 
схеми та обґрунтовувати пріоритетні напрями 
просторового розвитку. 

Ум-12. Володіти навичками, необхідними для 
вирішення проблем порушення довкілля унаслідок 
антропогенної діяльності, розробляти проекти та 
реалізовувати практичні заходи спрямовані на охорону 
природи. 

Ком-1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, 
ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі 
професійної діяльності. 

Ком-2. Здатність ефективно формувати 
комунікаційну стратегію. 

АіВ-1. Управління комплексними діями або проектами, 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних 
умовах. 

АіВ-2. Відповідальність за професійний розвиток 
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окремих осіб та/або груп осіб. 
АіВ-3 Здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності. 
Структура 
навчальної  
дисципліни 

Змістовий модуль 1. 
Світове господарство як складова глобальної 

соціально-економічної системи 
Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни 

«Географія світового господарства». Країни світу та 
їх типологія. Мета, завдання, суть поняття та 
структура. Що вивчає географія світового 
господарства,. Категорії та принципи її вивчення, 
дослідження географії світового господарства як науки. 
Типологія країн за географічним положенням, територією, 
кількістю населення та рівнем соціально-економічного 
розвитку. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Тема 2. Чинники та принципи розміщення 
виробництва. Основні показники аналізу 
господарства країн у світі. Чинники та принципи 
розміщення виробництва. Основні показники аналізу 
господарства країн у світі.  

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Тема 3. Міжнародний поділ праці. Місце і роль 
міжнародної економічної інтеграції в географії 
світового  господарства. Суть понять «міжнародний 
поділ праці», «галузь міжнародної спеціалізації», 
«міжнародна економічна інтеграція». Міжнародний поділ 
праці. Галузь міжнародної спеціалізації. Міжнародна 
економічна інтеграція. Європейська економічна інтеграція. 
Інші інтеграційні угрупування світу. Поняття про 
світовий ринок. Основні форми зовнішньоекономічних 
зв’язків. Зміст міжнародної торгівлі та сучасні тенденції її 
розвитку. Міжнародна торгівля сировинними товарами, 
промисловими товарами, машинами і обладнанням, 
продукцією інтелектуальної власності, послугами. Основні 
потоки капіталу і робочої сили. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Тема 4. Світове господарство у період науково-
технічного прогресу та інформаційних технологій. 
Вплив науково-технічного прогресу та інформаційного 
“вибуху” на географію світового господарства. Основні 
риси НТР. Вплив НТР  на галузеву структуру та 
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розміщення виробництва. 
(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-

мостійна робота – 7 год.). 
Тема 5. Аналіз світового господарства та 

природно-ресурсного потенціалу у сучасному світі в 
умовах глобалізації. Поняття та сутність глобалізації 
господарства. Рівні  та фактори розміщення 
господарства в умовах глобалізації. Основні глобальні 
проблеми людства та їх вплив на географію світового 
господарства: паливно-енергетична, сировинна, 
продовольча, екологічна та політична криза. Природно-
ресурсний потенціал (ПРП) як фактор виробництва. 
Мінерально-ресурсний потенціал. Земельно-ресурсний 
потенціал. Водно-ресурсний потенціал та ресурси 
Світового океану. Рослинний ПРП. Рекреаційний 
потенціал. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Разом за змістовим модулем 1. (лекції – 10 год., 
практичні заняття – 10 год., самостійна робота – 35 
год.). 

Модуль 2. Територіально-галузева структура 
світового господарства 

Тема 6. Населення і трудові ресурси світу як 
основна складова світового господарства. 
Демографічні ресурси світу. Світовий процес урбанізації. 
Забезпечення населення світу продовольством. Трудові 
ресурси та ринок праці. Модель внутрішнього ринку праці. 
Особливості міжнародного ринку праці та чинники 
диференціації оплати праці. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Тема 7,8. Географія промисловості світу. 
Особливості сучасної галузевої структури світового 
господарства і промисловості. Тенденції розвитку та 
розміщення галузей промисловості: паливно-енергетичної 
промисловості: нафтова, газова, вугільна. 
Електроенергетичної, гірничодобувної промисловості, 
металургійної промисловості, машинобудівного комплексу 
світу, хімічної промисловості, лісовиробничого комплексу, 
промисловості будівельних матеріалів, легкої 
промисловості, харчової промисловості, морського 
промислу та рибальства, ювелірної промисловості. 

(лекції – 4 год., практичні заняття – 4 год., са-
мостійна робота – 14 год.). 
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Тема 9. Географія сільського господарства світу.    
Сільськогосподарське виробництво в системі світового 
господарства, в умовах ринку. Структура світового 
сільськогосподарського виробництва. Форми 
сільськогосподарського використання земель. Географія 
рослинництва світу. Географія тваринництва світу. 

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Тема 10.  Географія транспортної системи світу. 
Транспортно-логістична система світу. Залізничний, 
автомобільний, повітряний, водний, трубопровідний 
транспорт світу. Світова система зв’язку.  

(лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 7 год.). 

Тема 11. Міжнародний туризм як складова 
інфраструктури світового господарства. Географія 
туризму: поняття, види, риси, класи, класифікація, 
регіональна структура, розвиток туризму у різних 
країнах.  

 (лекції – 2 год., практичні заняття – 2 год., са-
мостійна робота – 6 год.). 

Разом за змістовим модулем 2. (лекції – 12 год., 
практичні заняття – 12 год., самостійна робота – 41 
год.). 

Разом годин за навчальною дисципліною. (лекції – 
22 год., практичні заняття – 22 год., самостійна робота – 
76 год.). 

Тематика практичних робіт 
№  

з/п 

Назва, вид роботи Кількість  

годин 

Бал  

оцінювання 

    1 
 

   
2 

   
 

3 
 

4 
5, 6 

7 
8 
9 
 

 
 
10 
11 

 Країни, регіони та населення  світу. 
Типологія країн за рівнем соціально-
економічного розвитку 
Міжнародна економічна інтеграція в 
географії світового  господарства 
Природно-ресурсний потенціал 
світового господарства 
Населення і трудові ресурси світу 
Промисловість світу. 
Сільське господарство світу. 
Географія світового транспорту. 
Міжнародний туризм як складова 
інфраструктури світового 
господарства. 
Лісовиробничий комплекс світу. 
Україна як країна експортер та 
імпортер у світовому господарстві. 
За своєчасність здачі та захист робіт 

   

      

     2                5           
 
     2                 5 
      
     2                 5 
     2                 5 
     4                 5 
     2                 5  
     2                 5 
 
      
     2                 5 
     2                 5 

       

      2                 5 
                      +5  

 РАЗОМ     22 год.         60 
 

Методи Методи оцінювання знань базується на проведенні 
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оцінювання та 
структура 
оцінки 

контролю роботи студентів та оцінюванні ступеня 
засвоєння пройденого матеріалу. 

Поточний контроль знань буде проводитися 
тестуванням і оцінюванням виконаних практичних та 
самостійних робіт, що дасть сумарний бал допуску до 
екзамену. Для визначення рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу використовуються такі методи 
оцінювання знань: 

 поточне (усне) опитування та письмове після 
вивчення змістових модулів; 

 виконання практичних робіт; 

 підсумковий письмовий модуль (екзамен), після якого 
виставляється загальний бал. 

Для діагностики знань використовується рейтингова 
система ECTS зі 100-бальною шкалою оцінювання. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 
(екзамен) С

у
м

а
 

 
Змістовий підсумковий модуль 

№1 

 
Змістовий підсумковий модуль № 2 

 40 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0
 

Т
1
1
 

 

  

1
0
0
 

М
К

 1
 

М
К

 2
 

6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 20 

30 30    

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 відмінно 

82-89 добре 
 74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Модульні контролі знань проводяться у навчальній 
платформі Moodle. Загальна кількість питань у базі 
навчальної платформи Moodle складає 400 (змістовий 
модуль 1 та 2 по 200 питань). 

Структура оцінки поточного (модулі 1, 2) та 
підсумкового (екзамен) контролів знань за трьома рівнями 
(1 – достатній рівень складності, 2 – вище достатнього 
рівня складності, 3 – високий рівень складності) показано в 
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таблиці. 
Рівень 
склад-
ності 

Назва файлу 

Загальна 
к-сть 

завдань 
в базі 

Кількість 
завдань 
в білеті 

Оцінка завдань 
(бали) 

за 
одне 

загальна 

1 
Географія світового господарства_Мод1 

або Мод2_Рівень1.doc 
140 70 0,13 0-9 

2 
Географія світового господарства_Мод1 

або Мод2_Рівень2.doc 
40 20 0,25 0-5 

3 
Географія світового господарства_Мод1 

або Мод2_Рівень3.doc 
20 5 1,2 6 

 Всього 200 95 1,58 20 

Загальна інтегральна оцінка курсу складає 100 балів: 
розрахункові практичні роботи (60 балів) та  поточний 
модульний контроль 1, 2 по 20 балів. Також здобувач має 
право складати підсумковий модульний контроль (40 
балів): екзамен (у письмовій у тестовій формі), якщо 
бажає покращити свій бал з навчальної дисципліни, при 
цьому поточні бали за модульні контролі 1, 2 
обнуляються. 

Нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань і  
надають студентам можливість подавати апеляції: 

- Положення про навчально-науковий центр 
незалежного оцінювання Національного університету 
водного господарства та 
природокористування,http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4184; 

- Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти, http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Система оцінювання результатів навчання здобувачів 
вищої освіти (семестровий поточний контроль) зі змінами 
та доповненнями, http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здобувача 
вищої освіти 

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна 
«Географія світового господарства» є складовою 
частиною циклу професійної підготовки освітньої 
програми для підготовки бакалаврів за 
спеціальністю «Географія». 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 
наявність системних та ґрунтовних знань із 
раніше вивчених дисциплін: «Інформатика з 
основами геоінформатики», «Картографія», 
«Географічні інформаційні системи і технології», 
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«Основи суспільної географії», «Географія 
населення з основами демографії», «Економіка 
природокористування», «Рекреаційна географія», 
«Раціональне використання природних ресурсів і 
охорона природи», «Конструктивна географія 
водних та мінеральних ресурсів». 

Поєднання навчання та 
досліджень 

Результати досліджень студентів за 
науковими індивідуальними темами 
висвітлюються в курсових проектах і 
магістерських роботах, доповідях на науково-
технічних конференціях, наукових публікаціях у 
«Студентському віснику» НУВГП (ISSN 2313-
0431), а також обговорюються під час 
практичних занять. Результати наукових 
досліджень викладачів висвітлюються в наукових 
звітах, статтях, дисертаціях, впроваджуються у 
навчальний процес (що фіксується у робочих 
програмах та силабусах) і використовуються при 
проведенні лекційних та практичних занять. 

Інформаційні ресурси Методичне забезпечення 

1.  Конспект лекцій. 
Рекомендована література  

Базова 

1. Географія світового господарства (з 
основами економіки): навч. посіб. /Я.Б.Олійник та ін.; за 
ред.. Я.Б.Олійника, І.Г.Смирнова; Київ. нац..ун-т ім. 
Т.Шевченка. – 2-ге вид.,стер. – К.: Знання, 2014. – 637 с. 

2. Географія світового господарства з основами 
економіки: навч. посібник / [за ред. Олійника Я.Б., Смирнова 
Г.Г.]. – Київ: Знання, 2011. - 637 с. 

3. Економічна і соціальна географія світу: навч. 
посібник / [за ред. Кузика С.П.]. – Львів: Світ, 2002. - 672 с. 

4. Іщук С.І. Географія промислових комплексів / 
С.І. Іщук, О.В. Гладкий . – К.: Знання, 2011. – 375 с. – (Вища 
освіта ХХ століття). 

5. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: 
навч. посібник / В. В. Козик, Панкова Л. А., Даниленко Н. Б.. 
– Київ: Знання, 2008. - 405с. 

6. Світова економіка: підручник / [за ред. 
Філіпенко А. С., Будкін В. С., Рогач О.І.]. – Київ: Либідь, 
2007. - 582 с.  

7. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., 
Сидоров В.П. География мирового хозяйства / Под ред. А.П. 
Голикова. – К.: ЦУЛ, 2008. – 192 с. 

8. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. 
География мирового хозяйства. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 400 с. 

9. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового 
хозяйства: Международное разделение труда. – М.: Аспект-
Пресс, 2006. – 253 с. 
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10. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А.В., 
Масляк П.О. Географія: Україна і світ. – К.: Т-во «Знання», 
КОО, 2007. – 456 с. 

11. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, 
структура производства, мировые товарные рынки (вторая 
половина ХХ- начало ХХI в.): учеб.пособие. – М.: Магистр, 
2007. – 670 с. 

Допоміжна 
1. Губарев В.К. Географія світу: Довідник школяра і 

студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 576 с.  
2. Атлас глобальних проблем світу. – К.: ДНВП 

“Картографія”, 2009. – 144 с. 
3. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу. Довідник. – 

Картографія, 1998. – 383 с. 
4. Політична географія і геополітика / За ред. Б.П. 

Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с. 
5. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: 

методологія, методи,  методика. – Одеса: Астропринт, 
2005. – 632 с. 

6. Інтерактивні карти світу. / [Електронний ресурс]. 
https://api.visicom.ua/uk/posts/interactivemaps 

Інформаційні ресурси 
1. Гео-Тур. Всё, что вы хотели знать о географии. – 

Режим доступа: http://www.geo-tour.net. 
2. Энциклопедия Кругосвет. – Режим доступа: 

http://www.krugosvet.ru. 
3. Планета Земля./ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.myplanet-earth.com. 
4. Справочные материалы по географии мирового 

хозяйства. / [Електронний ресурс].  – Режим доступа: 
http://www.vlant-consult.ru.  
http://www.ru.wikipedia.org. 
http://bibliograph.com.ua/geografia-2/index.htm 

5. Информационный портал Excelion. Наука и 
образование. География. / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.articles.excelion.ru/science/geografy. 

6. Проект Всемирная география. / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldgeo.ru. 

7.  Географічний портал. Географіка.  / [Електронний 
ресурс].  – Режим доступа: 
http://geografica.net.ua/publ/knigi/knigi_na_ukrajinskij/20 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Перескладання тестових завдань перевірки 
засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється 
згідно з Порядком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4273.  

Студенти повинні виконати ряд 
індивідуальних завдань для оцінювання. Одним із 
важливих елементів оцінки є своєчасне подання 
виконаного завдання. У реальному світі оцінки, які 
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подаються навіть через кілька секунд після 
закінчення терміну, не приймаються. Відповідно 
до духу надання максимально реалістичного 
досвіду, та ж політика дотримується в аудиторії 
- пізно виконані завдання не приймаються. 

Викладач може продовжити терміни 
виконання завдань, якщо у студента є 
пом’якшуючі обставини. Студенти можуть 
звернутися до свого викладача в разі виникнення 
особистих чи надзвичайних ситуацій. 

Правила академічної 
доброчесності 

Всі студенти, співробітники та викладачі 
НУВГП мають бути чесними у своїх стосунках, 
що поширюється на поведінку та дії, пов'язані з 
навчальною роботою. Студентоцентризм має 
вирішальне значення для розуміння серйозності 
ставлення до  академічної недоброчесності та 
неправомірної поведінки. Студенти повинні 
самостійно виконувати та подавати на 
оцінювання лише результати власних зусиль та 
оригінальної праці. У той час як студентам 
рекомендується працювати один з одним та 
обмінюватися ідеями, та обмін текстом, кодом 
або чимось подібним для виконання окремих 
завдань є недопустимим. Студенти, які 
порушують Кодекс честі університету, не 
отримають бали за ці завдання, а в разі грубих 
порушень, курс не буде їм зараховано і студенти 
будуть направлені на повторне вивчення. 

При здачі індивідуальних навчально-
дослідницьких робіт може проводитись перевірка 
на плагіат.  

Академічна недоброчесність в університеті 
неприпустима. 

В цілому студенти та викладачі повинні 
дотримуватись:  

 Положення про запобігання плагіату 
випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 
освіти зі змінами та доповненнями, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6316; 

 Кодекс честі студентів, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4917; 

 Кодекс честі наукових, науково-педагогічних 
і педагогічних працівників НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4916; 

 Положення про виявлення та запобігання 
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академічного плагіату в НУВГП, 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10325. 

Вимоги до відвідування Відвідування занять здобувачами вищої 
освіти є обов’язковим. У випадку пропуску занять 
здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати 
(виконати практичну роботу, вивчити матеріали 
лекцій, тощо). Пропуск з поважної причини 
вважається тим, що відбувся внаслідок хвороби 
(довідка з лікарні), якщо здобувач вищої освіти є 
учасником мобільності, якщо здобувач освіти 
знаходиться на індивідуальному плані і виконує усі 
вимоги відповідно до положення «Положення про 
індивідуальний графік навчання студентів денної 
форми навчання Національного університету 
водного господарства та природокористування», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6226 

Завдання для відпрацювання здобувач вищої 
освіти отримує безпосередньо у викладача, або 
надсилає запит по на корпоративну пошту 
викладачу. Усі матеріали відпрацювання 
здаються викладачеві особисто здобувачем вищої 
освіти або надсилаються на корпоративну 
пошту викладачу. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Неформальна та інформальна освіта 
надається  відповідно з Положенням про 
неформальну та інформальну освіту НУВГП, 
затвердженому Вченою радою НУВГП (Протокол 
№4 від 24 квітня 2020 р.), 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18660 
ДОДАТКОВО 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Після проведення перших занять студентам 
буде запропоновано відповісти на ряд питань 
щодо врахування в поточному курсі їх побажань. 
Після завершення курсу, для покращення якості 
викладання освітнього компоненту і отримання 
зворотного зв’язку від студентів, їм буде 
запропоновано заповнити Google форму. 

Оновлення* Силабус переглядається кожного 
навчального року. При цьому враховуються 
пропозиції стейкхолдерів, а також побажання 
студентів, висловлені під час занять та в процесі 
опитування (анкетування). 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Навчання здобувачів вищої освіти з 
особливими потребами регулюється: 
«Концепцією щодо організації навчання осіб з 
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особливими освітніми потребами (осіб з 
інвалідністю) у Національному університеті 
водного господарства та природокористування», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15913; «Порядком 
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю 
та інших мало мобільних груп населення у 
Національному університеті водного 
господарства та природокористування», 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju та 
іншими нормативними документами. 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

Лектор     Холоденко Вікторія Святославівна, 
к.геогр.н., доцент 

 

 

 

 


