
  
Студијски програм: ОАС Географија  

Назив предмета: РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА СВЕТА 2 

Наставник: Ивана Т. Пењишевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање регионално-географских карактеристика континената Јужне хемисфере. Извршити географску 

регионализацију Јужне Америке, Африке, Аустралије и Океаније. Дефинисана је условљеност физичко-географских и 

друштвено-географских фактора који утичу на хијерархију регија. Развијање способности код студената у оучавању 

проблемских регија. 

Исход предмета  

Основни исход предмета је примена синтетичком методом до сада стечених знања студената из свих географских 

дисциплина на примеру континената (Јужна Америка, Африка и Аустралија) и њихових држава. Стицање знања и 

вештина за израду семинарских радова о регионалној анализи и синтези. Оспособљавање  студената за примену 

стечених знања из предмета Регионална географија света 2 у самосталном извођењу наставе у основним и средњим 

школама из области Регионалне географије.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет, метод и задаци проучавања регионалне географије Јужне Америке, Африке, Аустралије и Океаније; 

Разуђеност и типови обала и острва; Геолошка прошлост, грађа и тектонски односи; Географски положај, границе и 

величина континента; Велике морфолошке целине: низије, долинске, планинске, степске и пустињске области; 

Климатска обележја јужне хемисфере; Хидролошке особености: мора, река и језера, воде аридних области; Педолошке 

карактеристике; Биогеографска обележја: флора и фауна; Заштита природе, режими и нивои заштите; Промена броја и 

структура становника; Основне одлике привреде регионалних целина, примарни, секундарни, терцијарни и квартарни 

сектор; Градска и сеоска насеља; Принципи и концепт географске регионализације; Регионални развој и регионална 

диференцијација држава Јужне Америке, Африке, Аустралије и Океаније.  

Практична настава 

Анализа регионално географског приказа Јужне Америке, Африке, Аустралије и Океаније, с посебним освртом на 

географској карти. Условљеност физичко-географских и друштвено-економских елемената простора.Систематизација 

регија јужне хемисфере на основу колоквијума. Анализа литературе за израду и одбрану семинарских радова. 
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Број часова  активне наставе   Теоријска настава:  4 Практична настава:  3 

Методе извођења наставе: Фронтални метод, текстуална, картографска, историјска, компаративна и илустративно-

демонстративна метода, инерактивна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава - усмени испит 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 


