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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс політичної географії країн світу має сформувати у студентів наукові 

уявлення про геопросторову організацію політичного життя суспільства і 

співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях. Засвоєні студентами 

знання сприятимуть розвитку світогляду майбутніх фахівців з міжнародних 

відносин. Зміст навчальної дисципліни охоплює широке коло питань, серед яких 

найважливішими є: об’єкт, предмет і методи політичної географії країн світу, 

сутність геополітики; формування і розвиток політико-географічних та 

геополітичних ідей; головні сучасні концепції політичної географії країн світу і 

геополітики; формування і сучасний стан політичної карти світу; політико-

географічне положення держави, її територія та кордони; форми правління та 

державного устрою країн світу, їх адміністративно-територіальний поділ; сутність 

електоральної географії, її особливості у різних країнах світу; географія «гарячих 

точок», політичних конфліктів в окремих регіонах світу. Важливим завданням є 

вивчення сучасного політико-географічного положення окремих країн, 

особливостей політико-географічної ситуації в них. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

2 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 

Методологія 

політичної 

географії країн 

світу як науки 

12 (2/4) Знати об’єкт, 

предмет, базові 

категорії 

політичної 

географії. 

Розуміти політико-

географічні та 

геополітичні 

погляди вчених : 

Ф. Ратцеля, С. 

Хантінгтона, З. 

Здача 

практичної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

15 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1347


Бжезінського та ін. 

Вміти аналізувати 

історію розвитку 

понять у сфері 

політичної 

географії. 

Освоїти і 

використовувати 

методологію, 

методику 

політико-

географічних 

досліджень у 

навчальній і 

практичній роботі. 

Тема 2 
Структура 
ПГКС, її місце в 
системі наук, 
напрями і 
методи 
політико-
географічних 
досліджень 

12 (2/4) Знати структуру 

політичної 

географії. 

Розуміти основні 

напрями політико-

географічних 

досліджень. 

Застосовувати 

методи політико-

географічних 

досліджень. 

Усвідомлювати 

прикладне 

значення 

політичної 

географії країн 

світу. 

Здача 

практичної та 

самостійної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

25 

Тема 3 

Політична карта 

світу.  Типологія 

країн і політико-

географічних 

територіальних 

утворень 

21 (3/4) Знати сутність 

політичної карти 

світу, поняття про 

країну, кількість 

країн та  їх типи, 

нейтральні зони, 

спірні за статусом 

території, 

невизнані і 

самопроголошені 

держави. 

Розуміти, що 

собою являють 

особливі об’єкти та 

нові агенти 

політичної карти 

Світу. 

Вміти 

характеризувати 

форми правління 

та державного 

устрою країн світу. 

Вміти 

Здача 

практичної та 

самостійної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

25 



класифікувати 

держави за 

політико-

географічними 

ознаками. 

Виявляти «гарячі 

точки» на 

політичній карті 

світу і пояснювати 

причини їх 

виникнення. 

Виявляти 

географічні 

особливості 

сучасних воєнно-

політичних 

конфліктів. 

Модуль 2 

Тема 4 

Політико-

географічне і 

геополітичне 

положення 

держави 

10 (2/4) Знати сутність 

поняття 

«геополітичне 

положення» та 

його складових. 

Розуміти поняття 

про державний 

кордон, його 

делімітацію і 

демаркацію.  

Вміти виявляти 

особливості 

державних 

кордонів. 

Розрізняти групи 

країн, які 

виділяють при 

визначенні 

геополітичного 

положення будь-

якої держави. 

Аналізувати 

політико-

географічне 

положення окремої 

держави. 

Здача 

практичної та 

самостійної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

25 

Тема 5 

Географія 

адміністративно-

територіального 

поділу держав 

10 (2/4) Знати сутність 

адміністративно-

територіального 

поділу держав. 

Знати сутність 

столиці держави, її 

функції, типи 

столичних місць. 

Вміти пояснити 

причини і 

необхідність 

Здача 

практичної та 

самостійної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

25 



удосконалення 

схем 

адміністративно-

територіального 

поділу країн. 

Аналізувати 

функції, які 

виконує 

адміністративно-

територіальний 

поділ. 

Розрізняти типи 

систем місцевого 

самоврядування. 

Тема 6 

Теоретико-

методологічні 

основи 

геополітики 

14 (2/6) Знати сутність, 

об’єкт і предмет 

геополітики, її 

головні завдання. 

Вміти 

характеризувати 

основні поняття і 

категорії 

геополітики.  

Аналізувати 

японську, 

британську, 

американську 

школи 

геополітики.  

Розуміти 

парадигми в 

геополітиці.  

Аналізувати 

політико-

географічну та 

геополітичну 

ситуацію в окремій 

країні чи регіоні. 

Здача 

практичної та 

самостійної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

40 

Тема 7 

Електоральна 

географія як 

складова ПГКС 

11 (2/4) Знати сутність, 

об’єкт 

дослідження, 

завдання 

електоральної 

географії. 

Аналізувати роль 

політичних партій 

у країнах світу, їх 

класифікації. 

Розуміти основні 

напрями та методи 

досліджень в 

електоральній 

географії. 

Розрізняти типи 

виборчих систем у 

Здача 

практичної та 

самостійної 

роботи через 

платформу 

elearn. 

25 



світі. 

Всього за 2 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).  

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 

 

Лектор                    проф. Ковальчук І.П.    Практичні заняття         ас. Лук’янчук К.А. 


