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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Географія 

Викладач (-і) Венгерчук Світлана Миронівна 

Контактний телефон 

викладача 

0992442125 

E-mail викладача svitlanaveng@ukr.net 

Формат дисципліни Вибіркова 

Обсяг дисципліни 3 кредити 90 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Курс «Географія» вивчається студентами протягом 1 семестру з метою 

ознайомлення з сучасними процесами розвитку хімічної промисловості України та світу; 

проблем та перспектив галузі. 

3. Мета та цілі курсу 

Даний курс спрямований на формування у студентів просторового уявлення про 

земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, 

суспільно-політичних і геоекологічних подіях в державі і світі.Загальною метою 

єформування географічної картини світу. 

Завдання вивчення дисципліни: 

– формування цілісного географічного образу Землі через розкриття регіональних та 

планетарних закономірностей і процесів; 

– розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем 

суспільства; 

– розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно викладати думки, що 

співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами; 

– обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності 

навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті; 

– формування картографічної грамотності і культури; 

– виховання національно свідомого громадянина, патріота, грамотної, освіченої людини, 

природолюба; 

– вироблення умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися 

джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її; 

– заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами 

географії. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати: 

➢ теоретичний матеріал; 

➢ поняття та визначення; 

➢ основні напрямки наукових досліджень, прогнозні питання. 

Вміти: 

➢ проводити географічні дослідження, працювати з результатами статистичних даних; 

➢ розвязувати завдання і виконувати практичні роботи, передбачені програмою; 

➢ застосовувати знання у практиці викладання географії та у прикладних наукових 

дослідженнях; 



➢ вивчати і аналізувати географічні об’єкти, явища і процеси за допомогою джерел 

географічної інформації (географічні карти, довідники, енциклопедії, статистичні 

збірники, довідкові веб-сайти мережі Інтернет та ін.); 

➢ використовувати наукові джерела для потреб наукового аналізу. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язковий/ 

вибірковий 

1 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

1 Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Завдання, год 

1. Країни на політичній карті світу. 

2. Типологія країн за рівнем соціально-економічного 

розвитку. 

3. Забезпечення мінерально-сировинними ресурсами 

країн світу. 

4. Забезпечення мінерально-сировинними ресурсами 

України. 

5. Проблеми та перспективи розвитку хіміко-

індустріального комплексу країн Європи. 

6. Проблеми та перспективи розвитку хіміко-

індустріального комплексу країн Північної та 

Південної Америки. 

7. Проблеми та перспективи розвитку хіміко-  

індустріального комплексу країн Азії. 

8. Проблеми та перспективи розвитку хіміко-

індустріального комплексу країн Африки і 

Австралії. 

9. Територіальна організація хімічного виробництва в 

Україні. 

10. Проблеми та перспективи розвитку хіміко-

індустріального комплексу України. 

11. Країни різного рівня соціально-економічного 

розвитку на політичній карті світу. 

12. Визначення за атласом та нанесення на контурну 

карту родовищ хімічної сировини країн світу. 

13. Визначення за атласом та нанесення на контурну 

карту родовищ хімічної сировини України. 

14. Екскурсія до музею мінералів ІФТУНГ. 

15. Підсумкове заняття. Презентації (завдання 

самостійної роботи). 

Лекція 

Лекція 

 

Лекція 

 

Лекція 

 

Лекція 

 

Лекція 

 

 

Лекція 

 

Лекція 

 

 

Лекція 

 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

 

Практичне 

заняття 

 

Практичне 

заняття 

 

Практичне 

заняття 

Практичне 

2 год. 

2 год. 

2 год. 

2 год. 

2 год. 

2 год. 

2 год. 

2 год. 

2 год.  

2 год. 

2 год. 

 

2 год. 

 

2 год. 

 

2 год. 

 

2 год. 

 

 

2 год. 

 

 

2 год. 

 

 

2 год. 

 

 

2 год. 

 

2 год. 



заняття 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Усні відповіді – 30 балів 

Самостійна робота – 40 балів  

Практичні роботи – 30 балів 

Вимоги до письмової роботи Оформлення контурних карт 

Семінарські заняття 30 балів 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Вчасне виконання самостійної роботи та виконання 

практичних робіт 

7. Політика курсу 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях, 

поточному тестуванні, самостійній роботі (реферати, презентації). При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Вимоги викладача. Кожен викладач ставить студентам систему вимог та правил поведінки 

студентів на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання 

контрольних робіт, тестових завдань. Все це гарантує високу ефективність навчального 

процесу і є обов’язковою для студентів. 

8. Рекомендована література 

1. Голиков А.П. та ін.. Вступ до економічної і соціальної географії: Підруч./А.П.Голиков, 

Я.Б.Олійник, А.В.Степаненко.–К.: Либідь, 1997.– 320 с. 

2. Економічна і соціальна географія світу / За ред. Б.П.Яценка –К.: АртЕК, 1997.– 608 с. 

3. Економічна і соціальна географія світу//За ред. Є.П.Качана.–Тернопіль: Астон, 1999. 

4. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник /За ред.. С.П.Кузика –Львів: Світ, 

2002.– 672 с. 

5. Інструктивно-методичні рекомендації. Географія [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-

education/metodichni-rekomendatsiji 

6. Інформаційні ресурси: 

1. http://pidruchniki.ws 

2. http://geosite.com.ua 

3. http://uk.wikipedia.org 

4. http://www.twirpx.com 

5. http://www.ukrreferat.com 

6. http://geo.web.ru 

 

 

Викладач_____________ Венгерчук С.М. 

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/metodichni-rekomendatsiji
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/metodichni-rekomendatsiji

