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СЕКЦІЯ 4. 

ГЕОГРАФІЯ 

Котик Л.І. 
асистент кафедри економічної і соціальної географії 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ 

ГЕОГРАФІЇ МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНУ ЦЕНТРАЛЬНА 

І ПІВДЕННО-СХІДНА ЄВРОПА, СХІДНА БАЛТІЯ) 

В умовах глобальної невизначеності та непевності, які 

притаманні постмодерному інформаційному розвитку людства та 

посилені глобальними кліматичними змінами та епідемією 

COVID-19 важливим є вивчення політичних, демогеографічних і 

соціально-економічних особливостей розвитку окремих 

макрорегіонів світу, загалом, та комунікації України з ними, 

зокрема. Останнє зумовлено прагненням нашої держави 

інтегруватися у міжнародний соціально-економічний розвиток, 

пропагувати на геополітичному рівні демократичні цінності, 

розвивати україноцентричні геокультурні вектори, відстоювати 

власний суверенітет і територіальну цілісність, вибудовувати 

довготривалі міцні геоекономічні відносини тощо.  

Навчальна дисципліна «Суспільна географія 

макрорегіонів світу», викладається для студентів четвертого 

курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 Природничі 

науки [10]. Вона входить до групи нормативних навчальних 
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дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, які 

розроблені на кафедрі економічної і соціальної географії 

Львівського національного університету імені Івана Франка у 

рамках ОПП «Географія». Загальний обсяг курсу – 240 год. 

(8 кредитів ECTS), що складає 4,4% загального обсягу 

нормативних навчальних дисциплін освітньої програми.  

Навчальна дисципліна складається з трьох змістових 

модулів, які об’єднують понад 40 тем, що взаємодоповнюють 

одна одну й розкривають суспільно-географічні особливості 

розвитку макрорегіонів і регіонів світу та окремих 

регіональних країн (рис. 1). 

Одним із структурних елементів курсу, які формують 

цілісне уявлення студентів про особливості соціально-

економічного розвитку макрорегіонів світу є «Суспільна 

географія Центральної, Південно-Східної Європи та Східної 

Балтії». Цей тематичний блок викладається у межах змістового 

модуля «Макрорегіон перехідні країни», має обсяг 30 год. 

(1 кредит ECTS). Його продовженням є тематичний блок 

«Суспільна географія Східної Європи, Південного Кавказу та 

Центральної Азії»; передує йому великий змістовий модуль 

«Макрорегіон високорозвинені країни світу» (3 кредити 

ECTS).  

Відповідно до структурно-логічної схеми програми 

підготовки бакалавра галузі знань 10 Природничі науки, 

навчальна дисципліна «Суспільна географія макрорегіонів 

світу» є продовженням нормативних навчальних дисциплін 

циклу професійної і практичної підготовки студентів «Основи 

суспільної географії» (1 семестр, 4 кредити ECTS) і 

«Географія населення з основами демографії» (6 семестр, 

3 кредити ECTS), які викладають студентам відповідно першого 

та третього курсів.  
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Рис. 1. Структура навчальної дисципліни  

«Суспільна географія макрорегіонів світу» [7, с. 5] 

Зміст структурного елементу «Суспільна географія 

Центральної, Південно-Східної Європи та Східної Балтії» 

навчальної дисципліни «Суспільна географія макрорегіонів 

світу» розроблено на основі сучасних положень щодо 

підготовки фахівців у сфері географії, норм та традицій вищої 

університетської освіти («Освітньо-професійна програма 

підготовки бакалавра Львівського національного 

університету імені Івана Франка за спеціальністю 

106 Географія» [10];), нормативних документів (Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», 

стандартів вищої освіти («Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 106 «Географія» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти», 2020) та ін.), напрацювань кафедри 
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економічної і соціальної географії Львівського 

університету [2–5, 7, 8, 11]. 

Мета структурного елементу навчального курсу: надати 

студентам знання з теоретичних і прикладних питань суспільно-

географічної регіоналізації світу; сформувати світоглядні засади 

щодо політичного, демогеографічного, економічного, 

соціального, культурного, екологічного суспільно-

географічного розмаїття регіонів світу (Центральна та Південно-

Східна Європа, Східна Балтія) та їхніх головних держав; 

висвітлити новітні проблеми суспільно-географічного розвитку 

Центральної та Південно-Східної Європи, Східної Балтії 

(структурна трансформацію господарства у ХХІ ст.; проблеми 

раціонального використання природно-ресурсного, 

працересурсного та виробничого потенціалів; міграційні 

виклики; проблеми збереження довкілля, природного і 

культурного розмаїття; залучення регіонів та окремих держав 

у світові процеси глобалізації; регіональна економічна й 

соціальна політика; субрегіональні особливості глобальних 

проблем людства у регіоні; проблеми глобальних кліматичних 

змін і адаптація регіону до їхнього прояву; зовнішньо-економічні 

зв’язки субрегіонів і окремих держав тощо). 

У результаті вивчення структурного елементу 

«Суспільна географія Центральної, Південно-Східної Європи та 

Східної Балтії» навчальної дисципліни «Суспільна географія 

макрорегіонів світу» студент повинен знати:  

 методологічні підходи до вивчення регіонів світу,

головних країн у регіоні; 

 історико-географічні етапи формування політичної

карти Центральної, Південно-Східної Європи та Східної Балтії; 

 підходи до обґрунтування суспільно-географічної

цілісності регіону та його унікальності як на фоні інших 

регіонів Європи, так й інших макрорегіонів світу; 
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 сучасні тенденції соціально-економічного розвитку

країн Центральної, Південно-Східної Європи та Східної Балтії; 

 просторові відмінності демо-соціально-економічного

розвитку країн Центральної, Південно-Східної Європи та 

Східної Балтії; 

вміти: 

 розкрити зміст понять: країна, держава, субрегіон,

регіон, макрорегіон, глобалізація, міжнародна співпраця тощо; 
 виконати економіко-географічну оцінку природного,

демографічного, працересурсного, промислового, аграрного, 
соціально-культурного потенціалу країн Центральної, 
Південно-Східної Європи та Східної Балтії; 

 проаналізувати структуру господарства країн 
досліджуваного регіону; 

 обґрунтувати доцільність створення вільних 
економічних зон, територій пріоритетного розвитку, 
інноваційних габів, територій пріоритетного розвитку тощо у 
країнах Центральної, Південно-Східної Європи та Східної 
Балтії. Аналізувати, яким чином набутий досвід можна 
використати у регіональній політиці України;  

 здійснити прогнозування соціально-економічного, 
демогеографічного, політичного, культурного розвитку регіону. 

Прослуховування курсу забезпечить формування у 
студентів системи компетенцій, які є критеріями оцінки 
якості знань з курсу: 

 соціально-особистісні компетенції: здатність 

учитися; креативність, здатність до інтегрального мислення; 

наполегливість у досягненні мети; турбота про якість 

виконаної роботи; толерантність; екологічна грамотність; 

відкритість і чуйність до різноманіття і розмаїття; 

загальнонаукові компетенції: базові уявлення про 

регіоналізацію світу, що сприяють розумінню причинно-

наслідкових зв’язків сучасного глобального розвитку; 
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 інструментальні компетенції: навики роботи з

комп’ютером; навики управління інформацією; дослідницькі 

навики;  

 професійні компетенції: володіння картографічними,

статистичними, математичними й ГІС-методами дослідження 

суспільної географії макрорегіонів світу; здатність 

професійно використовувати профільні знання для 

прогнозування соціально-економічного розвитку субрегіонів 

світу (Центральна, Південно-Східна Європа та Східна Балтія), 

висвітлення нових проблем їхнього розвитку і тенденцій 

співпраці окремих країн з Україною. 

«Суспільна географія макрорегіонів світу» є важливою 

нормативною навчальною дисципліною циклу професійної та 

практичної підготовки освітньо-професійної програми 

106 Географія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Її 

впровадження у навчальний процес сприяє формуванню 

інтегральної компетентності освітньої програми [10, c. 5], яка 

полягає в «здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов». Подальших досліджень потребує 

проблема укладання сучасних методичних рекомендацій до 

вивчення тем з суспільної географії макрорегіонів світу із 

врахуванням модерних технологічних здобутків, наявного 

актуального статистичного й аналітичного матеріалу з розвитку 

макрорегіонів і регіонів світу, пропагування україноцентричного 

погляду на світ, викликів змішаного й дистанційного навчання 

тощо. 
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