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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Запропонований курс включає систему лекцій, семінарських занять та 

самостійної роботи, спрямованих на формування ідей про суть геополітичних 

знань, роботу з основними джерелами класики геополітичної думки. 

Вивчення дисципліни спрямоване на створення серед студентів свідомої та 

компетентної ідеї геополітичної картини сучасного світу, заснованої на 

розумінні теоретичної спадщини та сучасних розробок фахівців у галузі 

політичних знань. Досягнення освітніх цілей означає зокрема розширення 

світогляду студентів, підвищення рівня їх загальної культури та професійної 

компетентності, а також культури мислення. Поряд з освітніми цілями 

встановлюються і виховні цілі: формування у студентів патріотичних 

почуттів, інтерес до історії та культури своєї країни. 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2558


СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

сем-кі) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

2 семестр 

Модуль 1. Теоретичні підвалини геополітики та основні етапи її становлення. 

1. Геополітика та 

геостратегія як наукові 

дисципліни. Об’єкт та 

предмет дослідження 

 

2/2 

Вміти: 

застосувати 

теоретико-

методичні 

знання в роботі 

з геополітичним 

матеріалом;  

визначати 

підходи до 

вивчення 

геополітики 

 Володіти: 

 навичками 

роботи з 

джерелами, 

включаючи 

використання 

електронних 

ресурсів;  

навичками 

роботи 

  з методами 

геополітичної 

науки  

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn  

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

2. Становлення та 

теоретичні засади 

класичної геополітики 

2/2 Вміти: 

аналізувати 

основні етапи 

становлення 

геополітичної 

науки у V-XVIII 

ст.; 

аналізувати 

геополітичні 

підходи у 

Європі та Азії, в 

різні періоди 

історичного 

процесу 

 Володіти: 

навичками 

роботи з 

геополітичними 

джерелами, 

картами 

 технологіями 

отримання та 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn  

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 



оновлення знань 

з геополітики і 

геостратегії, 

включаючи 

використання 

електронних 

ресурсів 

3. Німецька 

геополітична школа 

2/2 Вміти:  

аналізувати 

німецькі 

геополітичні 

школи в різні 

періоди 

історичного 

процесу 

Володіти: 

навичками 

роботи з 

геополітичними 

джерелами, 

картами 

 технологіями 

отримання та 

оновлення знань 

з геополітики і 

геостратегії, 

включаючи 

використання 

електронних 

ресурсів 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

4. Геополітичні 

концепції євразійства. 

Неоєвразійство та сучасна 

геостратегія Росії 

2/2 Вміти:  

аналізувати 

основні ідеї 

євразійства та 

неоєвразійства, 

основні 

положення 

геостратегії 

Росії 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 

5. Геополітичні 

концепції атлантизму та  

неоатлантизму. Європа в 

концепціях атлантизму та 

неоатлантизму 

2/2 Вміти:  

аналізувати 

основні ідеї 

атлантизму та 

неоатлантизму 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 

Модуль І   тести Модульний 

контроль: від 

0 до 15 балів 

Модуль ІІ. Формування нової геополітичної моделі світу. Україна в системі 

геополітичних досліджень 



6. Геополітичні 

моделі світового порядку 

2/2 Вміти:  

здійснювати 

аналіз і 

прогнозування 

міжнародних 

відносин у 

контексті 

методології 

геополітики, 

геополітичних 

концепцій і 

доктрин, 

пояснювати 

основні 

композиційні 

складові 

геополітичного і 

геостратегічного 

становища 

держав 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 

7. Україна в 

геополітичній стратегії 

держав світу 

2/2 Вміти: 

аналізувати 

композиційні 

аспекти 

геополітичного 

становища 

України, 

структуру її 

геополітичних 

інтересів 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 

8. Геостратегія та 

національна безпека 

України 

2/2 Вміти: виділяти 

геополітичні 

аспекти 

забезпечення 

національної 

безпеки України 

в сучасному 

світі 

Підготовка тез 

до 

семінарських 

занять. 

Оприлюднення 

доповідей 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

Робота на 

семінарських 

заняттях: від 

0 до 30 балів 

Самостійна 

робота в 

elearn: від 0 

до 10 балів 

 

Модуль ІІ   тести Модульний 

контроль: від 

0 до 15 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен 30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальні положення 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації 

навчального процесу за кредитно-модульною системою 

здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), 

підсумкового (семестрового) контролю. 

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають 

поточному 



контролю: 

- Виступ з основного питання. 

- Усна наукова доповідь. 

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ. 

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- Аналіз джерельної і монографічної літератури. 

- Завдання на elearn (тестові, контрольні, творчі роботи тощо). 

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до 

вимог). 

Політика щодо 

перескладання: 

Допуск до перескладання модулів встановлюється за 

підтвердження поважних причин, що не дозволити скласти 

модуль вчасно 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Виконання творчих завдань має розкривати особисте бачення 

студентом проблеми, яку він береться розкрити. 

Доповіді під час семінарського заняття мають носити 

пізнавальний характер, проголошуватися з опорою на конспект 

або презентацію чи без опори. 

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 

 

 


