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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета курсу – формування у студентів системи знань з основних політичних, 

економічних, соціокультурних характеристик країн світу, усвідомлення структурованої 

інформації про закономірності, традиції і тенденції розвитку народів світу. 

Завдання – вивчення: 

1. політичних та соціокультурних характеристик країн світу; 

2. джерел, літератури та методів дослідження проблеми; 

3. понятійно-категоріального апарату; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

— основні історичні події та дати; 

— географічне положення і природні умови; 

— національний і соціальний склад населення; 

— державний устрій та політичну систему; 

— основні етапи історичного розвитку країни, що вивчаємо; 

— місце в міжнародних відносинах та головні напрямки зовнішньої політики; 

— культурні традиції та звичаї. 

вміти: 

— аналізувати наукову літературу, історичні джерела; 

— визначати мету дослідження; завдання та пріоритетні проблеми; 

— систематизувати, класифікувати матеріал, робити узагальнення. 

Навчальний курс містить 210 годин (7 кредити). Дисципліна поділена на чотири 

модулі. Перший – Методологічні основи країнознавства. Країни Європи. Другий модуль – 

Америка. Третій модуль – Африка. Четвертий модуль – Азія, Австралія та Океанія. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Модуль 1. Методологічні основи країнознавства. Країни Європи 

Тема 1. Науково-

методологічні основи 

країнознавства 

 

2/2 

розуміти основні 

теоретичні 

положення, важливі 

вузлові проблеми 

курсу  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

15 

Тема 2. Країна як 2/2 розуміти основні Обговорення 15 



основна одиниця 

територіальної 

організації світу 

теоретичні 

положення, 

загальні 

закономірності та 

тенденції 

розвитку країн 

світу 

питань на 

семінарському 

занятті 

Тема 3. Світова арена 

та її індикатори 

2/2 вміти самостійно 

осмислювати 

закономірності та 

тенденції 

розвитку країн 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

15 

Тема 4. Європа 2/1 вміти творчо 

застосовувати 

набуті знання, 

розуміти основні 

теоретичні 

положення, важливі 

вузлові проблеми 

регіону 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

15 

Тема 5. Країни 

Північної Європи 

2/1 вміти творчо 

застосовувати 

набуті знання, 

розуміти основні 

теоретичні 

положення, важливі 

вузлові проблеми 

регіону 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

10 

Тема 6. Країни 

Західної Європи 

2/1 розуміти контекст 

реалізації 

принципів 

історизму і 

об’єктивності в 

оцінці фактів, 

явищ, подій та 

персоналій 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

10 

Тема 7. Країни 

Південної Європи 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

10 

Тема 8. Країни Східної 

Європи 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи  в 

elearn; 

Написання 

10 



закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

модульних 

тестів 

Модуль 2. Америка 
Тема 9. Америка 2/2 вміти синтезувати 

набуті знання у 

відповідне 

світосприйняття та 

високу політичну 

культуру; 

аналізувати 

теоретичні 

положення 

проблеми 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання есе 

15 

Тема 10. Країни 

Північної Америки. 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

20 

Тема 11. Країни 

Центральної Америки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

15 

Тема 12. Карибське 

море 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 

Тема 13. Країни 

Південної Америки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 



країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Модуль 3. Африка 

Тема 14. Африка 2/2 розуміти тенденції 

економічного 

розвитку України 

і, особливо, її 

агропромислового 

комплексу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

15 

Тема 15. Країни 

Східної Африки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 

Тема 16. Країни 

Центральної Африки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 

Тема 17. Країни 

Північної Африки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

10 

Тема 18. Країни 

Південної Африки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 



країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Тема 19. Країни 

Західної Африки 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

15 

Модуль 4. Азія, Австралія та Океанія 

Тема 20. Азія 2/2 розуміти основні 

теоретичні 

положення, 

загальні 

закономірності та 

тенденції 

розвитку країн 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

5 

Тема 21. Країни 

Центральної Азії 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 

Тема 22. Країни 

Східної Азії 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 

Тема 23. Країни 

Південної Азії 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

10 



соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

занятті; 

Написання есе 

Тема 24. Країни 

Південно-Східної Азії 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання есе 

10 

Тема 25. Країни 

Західної Азії 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

10 

Тема 26. Австралія та 

Океанія 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

5 

Тема 27. Австралія, 

Нова Зеландія, 

Меланезія, Мікронезія, 

Полінезія 

2/1 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

модульних 

тестів 

10 



традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Всього за навчальний семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Самостійні роботи 

повинні бути виконані самостійно відповідно вимог, які до них 

висуваються. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


