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семінарських занять

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/...
Інформація про курс Навчальна дисципліна “Географічне країнознавство” є

дисципліною Вибіркових навчальних дисциплін Циклу
професійної та практичної підготовки, яка розроблена на
кафедрі економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана
Франка в рамках освітньої програми підготовки бакалавра
з природничих наук за спеціальністю 106 Географія, яка
викладається в 6 семестрі в обсязі 4 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна “Географічне країнознавство”
підготовлена відповідно до освітньої програми підготовки
бакалавра з природничих наук за спеціальністю 106
Географія.
Ознайомлення з питаннями, що стосуються об’єкта,
предмета, особливостей історичного розвитку та головних
наукових положень географічно-країнознавчої науки.
Визначення геопросторових особливостей географічно-
країнознавчих процесів у різних сферах: політичній,
економічній, соціальній, історичній, культурній, військовій
та ін. Вивчення методики комплексного географічно-
країнознавчого аналізу територіальних суспільних систем
різного просторового рівня (зокрема, локального та
регіонального). Висвітлення сучасних географічно-
країнознавчих особливостей та факторів їх формування у
Європі та світі.

Мета та цілі курсу Актуальність вивчення географічного країнознавства
зумовлена зокрема тим, що поняття “країна” є одним із
найбільш широко застосовуваним в соціально-економічній
географії та географічній науці в цілому. Геопросторова
одиниця дослідження “країна” є універсальною для
географії та економічної і соціальної географії зокрема.
Метою навчального курсу “Географічне країнознавство” є
сформувати у студентів систему географічно-
країнознавчих наукових знань.
Завдання – ознайомлення з питаннями, що стосуються
об’єкта, предмета, особливостей історичного розвитку та



головних наукових положень географічно-країнознавчої
науки.

Література для вивчення
дисципліни

Базова:
1. Масляк П. О. Країнознавство : підручник /
П. О. Масляк. – Київ : Знання, 2008. – 292 с.
2. Ровенчак І. І. Географічне країнознавство : навч.-
метод. посібник / І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с. [Електронний
ресурс].  Режим доступу: https://docplayer.net/67003784-
Lvivskiy-nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-ivan-
rovenchak-olga-mamchur-navchalno-metodichniy-
posibnik.html.
3. Яценко Б. П. Країнознавство: основи теорії :
навч. посібник / Б. П. Яценко, В. К. Бабарицька. – Київ :
Либідь, 2009. – 312 с.
Допоміжна:
1. Блій Г. де Географія : світи, регіони, концепти /
Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. –
740 с.
2. Безуглий В. В. Економічна та соціальна географія країн
світу : посібник / В. В. Безуглий. – Київ : Видав. центр
“Академія”, 2007. – 704 с.
3. Економічна і соціальна географія світу : навч. посібник
/ За ред. С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.
Інформаційні ресурси:
1. The Dictionary of Human Geography [Електронний
ресурс] / [еd. by D. Gregory, R Johnston, G. Pratt, M. Watts &
S. Whatmore]. — [Fourth Ed.].– Режим доступу :
http://www.bo-oks.google.com.ua/books.
2. Національна бібліотека України імені В. І.
Вернадського, електронні фахові видання //
www.nbuv.gov.ua.
3. Львівська національна наукова бібліотека імені
В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua.
4. Geography. Definition, Types, History, & Facts.
Britannica.
[Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.britannica.com/ science/geography

Тривалість курсу 120 годин (4 кредити ЄКТС)/120 годин (4 кредити ЄКТС)
Обсяг курсу Денна форма навчання: 120 годин, з них 32 годин лекцій,

32 годин практично-семінарських занять та 56 годин
самостійної роботи.

Очікувані результати навчання Після завершення цього курсу студент повинен:
знати: поняттєво-термінологічний апарат географічного

країнознавства; суть головних її наукових положень;
типологію країн світу, всі країни світу та їхні основні
параметри;
вміти: аналізувати географічно-країнознавчі явища та

процеси; пояснювати особливості та виявляти фактори
територіального поширення та геопросторової організації
географічно-країнознавчих явищ та процесів; давати
географічно-країнознавчий портрет країни (держави,

http://www.bo-oks.google.com.ua/books
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.britannica.com/science/geography
https://www.britannica.com/science/geography
https://www.britannica.com/science/geography


регіону); орієнтуватися в потоці географічно-країнознавчої
інформації.

Ключові слова Країна, держава, типи країн, географічне положення
країни, країни і цивілізації.

Формат курсу Очний, дистанційний. Проведення лекційних і практично-
семінарських занять для кращого розуміння тем.

Теми Тема 1. Теоретичні основи географічного країнознавства.
Тема 2. Місце географічного країнознавства у системі
наук. Види географічного країнознавства.
Тема 3. Історія географічно-країнознавчих досліджень.
Тема 4.Методика географічно-країнознавчих досліджень.
Основні завдання географічного країнознавства.
Тем 5. Головні підходи до географічної типології країн
світу.
Тема 6. Цивілізаційний підхід у географічному
країнознавстві.
Тема 7. Географічно-країнознавча регіоналізація.
Тема 8. Перспективи географічно-країнознавчих
досліджень в умовах глобалізаційних процесів.

Підсумковий контроль, форма Залік
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з

нормативних і вибіркових предметів, достатніх для
сприйняття категоріального апарату даної дисципліни,
зокрема з “Основ суспільної географії”, “Основ фізичної
географії”, “Історії географічної науки”, “Соціально-
економічна картографія з основами ГІС”, “Екології”,
“Історії України”, “Філософії”, “Політології”.

Навчальні методи та техніки,
які будуть використовуватися
під час викладання курсу

Використовуються такі методи навчання:
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда;
б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу схемами,
картосхемами, таблицями, рисунками, графіками,
фотографіями;
в) семінарські – проведення семінарських занять, що
передбачає організацію навчальної роботи для отримання
нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні
досліджень, узагальнень й аналізу та формування вмінь і
навичок інтерпретації результатів досліджень
різноманітних об’єктів;
г) інтерактивні – диспут, мозковий штурм, кейсів.

Необхідне обладнання Аудиторія, проєктор, ноутбук, екран, доступ до Інтернету,
доступ до MicrosoftOffice 365

Критерії оцінювання (окремо
для кожного виду навчальної

діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
Бали нараховуються за таким співвідношенням:
семінарсько-практичні заняття: 8 занять по 4 балів за
кожне; максимальна кількість балів – 32 (32% семестрової
оцінки);
змістові модулі: 2 змістові модулі по 20 балів за закриті
тестові завдання; максимальна кількість балів – 40 (40%
семестрової оцінки);
індивідуальне науково-дослідне завдання – максимальна
кількість балів – 28 (28% семестрової оцінки).
Підсумкова максимальна кількість балів – 100.



Відвідування занять. Обов’язкова присутність студентів на
лекціях і семінарсько-практичних заняттях.
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Практичні
роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання
модулів відбувається лише за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).
Академічна доброчесність. Очікується, що роботи
студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи
міркуваннями. Відсутність посилань на використані
джерела, фабрикування джерел, списування будуть
вважатися випадками академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в
практичній роботі студента є підставою для її
незарахуванння.
Списування під час модульного опитування та екзамену
заборонені.

Питання до заліку чи іспиту Питання формуються відповідно до програми навчальної
дисципліни. Орієнтовний перелік питань змістових
модулів поданий у відповідних розділах навчального
посібника Ровенчак І. І. Географічне країнознавство :
навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур. 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy- nacionalniy-
universitet-imeni-ivana-franka-ivan-rovenchak-olga-mamchur-
navchalno-metodichniy-posibnik.html.

Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по
його завершенню.

Схема курсу

Тиж. Тема, план, короткі тези
Форма
діяль-
ності

Література. Ресурси в інтернеті Завдання, год
(денна)

Термін
вико-
нання

1 Теоретичні основи
географічного
країнознавства
1. Об’єкт, предмет та зміст
навчальної дисципліни
“Географічне
країнознавство”.
2. Атрибути країн.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-

(4 год.) 2 тижні



3. Столиці країн. metodichniy-posibnik.html.
2. Масляк П. О. Країнознавство :
підручник / П. О. Масляк. – Київ :
Знання, 2008. – 292 с.
3. Яценко Б. П. Країнознавство: основи
теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко,
В. К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. –
312 с.

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(3 год.)

2 Теоретичні основи
географічного
країнознавства.

Семіна
рське
заняття

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Масляк П. О. Країнознавство :
підручник / П. О. Масляк. – Київ :
Знання, 2008. – 292 с.
3. Економічна і соціальна географія
світу : навч. посібник / За ред.
С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

семінарського
заняття з

рекомендованої
літератури.
(3 год.)

3 Місце географічного
країнознавства у системі
наук. Види
географічного
країнознавства.
Географічне
країнознавство в системі
наук.
Міждисциплінарний
характер географічного
країнознавства.
Головні компоненти
географічного
країнознавства.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Масляк П. О. Країнознавство :
підручник / П. О. Масляк. – Київ :
Знання, 2008. – 292 с.
3. Яценко Б. П. Країнознавство: основи
теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко,
В. К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. –
312 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(3 год.)

4 Територія і географічне
положення країн світу.

Семіна
рське
заняття

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Масляк П. О. Країнознавство :
підручник / П. О. Масляк. – Київ :
Знання, 2008. – 292 с.
3. Яценко Б. П. Країнознавство: основи
теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко,
В. К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. –
312 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

семінарського
заняття з

рекомендованої
літератури.
(3 год.)



5 Історія географічно-
країнознавчих
досліджень.
Зародження географічного
країнознавства.
Періодизація географічно-
країнознавчих досліджень.
Українське географічне
країнознавство.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Масляк П. О. Країнознавство :
підручник / П. О. Масляк. – Київ :
Знання, 2008. – 292 с.
3. Яценко Б. П. Країнознавство: основи
теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко,
В. К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. –
312 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(3 год.)

6 Залежні країни світу. Семіна
рське
заняття

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського, електронні фахові
видання // www.nbuv.gov.ua.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

семінарського
заняття з

рекомендованої
літератури.
(3 год.)

7 Методика географічно-
країнознавчих
досліджень. Основні
завдання географічного
країнознавства.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Масляк П. О. Країнознавство :
підручник / П. О. Масляк. – Київ :
Знання, 2008. – 292 с.
3. Яценко Б. П. Країнознавство: основи
теорії : навч. посібник / Б. П. Яценко,
В. К. Бабарицька. – Київ : Либідь, 2009. –
312 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(3 год.)

8 Міжнародні організації
країн світу.

Практи
чна

робота

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-

(4 год.) 2 тижні

http://www.nbuv.gov.ua/


metodichniy-posibnik.html.
2. Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського, електронні фахові
видання // www.nbuv.gov.ua.
3. Львівська національна наукова
бібліотека імені В. Стефаника //
http://www.library.lviv.ua

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

практичного
заняття з

рекомендованої
літератури.
(3 год.)

9 Головні підходи до
географічної типології
країн світу.
Поняття про типологію
країн світу.
Види типології країн світу.
Україноцентричний підхід
до типології країн світу.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Економічна і соціальна географія
світу : навч. посібник / За ред.
С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(4 год.)

10 Географічно-
країнознавча типологія
світу.

Практи
чна

робота

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Економічна і соціальна географія
світу : навч. посібник / За ред.
С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

практичного
заняття з

рекомендованої
літератури.
(4 год.)

11 Цивілізаційний підхід у
географічному
країнознавстві.
Поняття про цивілізації.
Географічно-країнознавчі
аспекти цивілізаційних
досліджень О. Шпенглера,
А. Д. Тойнбі,
С. Гантінгтона.
Цивілізаційний підхід
українського культуролога
Ю. Павленка

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. The Dictionary of Human Geography
[Електронний ресурс] / [еd. by
D. Gregory, R Johnston, G. Pratt, M. Watts
& S. Whatmore]. — [Fourth Ed.].– Режим
доступу : http://www.bo-
oks.google.com.ua/books.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(4 год.)

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.bo-oks.google.com.ua/books
http://www.bo-oks.google.com.ua/books


12 Цивілізації та країни
світу.

Семіна
рське
заняття

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. The Dictionary of Human Geography
[Електронний ресурс] / [еd. by
D. Gregory, R Johnston, G. Pratt, M. Watts
& S. Whatmore]. — [Fourth Ed.].– Режим
доступу : http://www.bo-
oks.google.com.ua/books.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

семінарського
заняття з

рекомендованої
літератури.
(4 год.)

13 Географічно-
країнознавча
регіоналізація світу.
Поняття географічно-
країнознавча
регіоналізація світу.
Підходи до географічно-
країнознавчого
районування.
Географічно-країнознавча
регіоналізація Європи
І. Ровенчака.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Економічна і соціальна географія
світу : навч. посібник / За ред.
С. П. Кузика. – Львів : Світ, 2005. – 672 с.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(4 год.)

14 Географічно-
країнознавча
характеристика регіонів
світу (на прикладі
Європи).

Практи
чна

робота

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Geography. Definition, Types, History, &
Facts. Britannica. [Electronic resource]. –
Mode of access:
https://www.britannica.com/
science/geography

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

практичного
заняття з

рекомендованої
літератури.
(4 год.)

15 Перспективи
географічно-
країнознавчих
досліджень в умовах
глобалізаційних
процесів.
Концепції глобалізації.
Поняття потенціалу країни
у географії.

Лекція 1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.

(4 год.) 2 тижні

http://www.bo-oks.google.com.ua/books
http://www.bo-oks.google.com.ua/books
../../../../../../Downloads/%0D%20of%20access:%20https://www.britannica.com/science/geography
../../../../../../Downloads/%0D%20of%20access:%20https://www.britannica.com/science/geography


Географічне
країнознавство й
ноосферний підхід.

2. Безуглий В. В. Економічна та соціальна
географія країн світу : посібник /
В. В. Безуглий. – Київ : Видав. центр
“Академія”, 2007. – 704 с.
3. Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського, електронні фахові
видання // www.nbuv.gov.ua.

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання лекції з
рекомендованої
літератури.
(4 год.)

16 Глобалізаційні аспекти
розвитку країн світу.

Семіна
рське
заняття

1. Ровенчак І. І. Географічне
країнознавство : навч.-метод. посібник /
І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур.  Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.  106 с.
[Електронний ресурс].  Режим доступу:
https://docplayer.net/67003784-Lvivskiy-
nacionalniy-universitet-imeni-ivana-franka-
ivan-rovenchak-olga-mamchur-navchalno-
metodichniy-posibnik.html.
2. Блій Г. де Географія : світи, регіони,
концепти / Г. де Блій, П. Муллер,
О. Шаблій. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с.
3. Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського, електронні фахові
видання // www.nbuv.gov.ua.

(4 год.) 2 тижні

Самост
ійна
робота

Опрацювати
питання

семінарського
заняття з

рекомендованої
літератури.
(4 год.)

Аудиторні години (денна) 64 год.
Самостійна робота
(денна)

56 год.

ВСЬОГО (денна) 120 год.

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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