
ОПИС 
навчальної дисципліни «Країнознавство» 

на І семестр 2019-2020 н.р.  

 
Ступінь вищої освіти – магістр 
Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка 
Напрям підготовки – 014 Середня освіта (Географія). 

 

1. Загальна характеристика дисципліни 
Загальний обсяг дисципліни – 4 кредитів ЄКТС. 
Статус дисципліни – вибіркова 
Факультет (інститут) – біолого-природничий факультет 
Кафедра – екології та географії. 
Курс – 1; семестр – 1; вид підсумкового контролю – залік. 
Викладачі: Микитчин О.І.  
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2. Зміст лекційного матеріалу 

Тема 1: Теоретико-методологічні основи дисципліни “Країнознавство”. 

Поняття і предмет курсу ―Країнознавство‖. Мета, завдання, система курсу 

―Країнознавство‖. Методика і функції країнознавства. Історія становлення та розвитку 

країнознавства як науки. Закономірності та принципи країнознавства. 

Тема 2: Політична карта світу. Держава як об’єкт країнознавчих досліджень.  
Політична карта світу як відображення особливостей розвитку світового 

політичного процесу. Основні підходи до періодизації розвитку людської спільноти. 

Етапи формування та характеристики політичної карти світу. Міжнародні організації та 

регіональні інтеграційні об’єднання в світі. Політичні та військові блоки (НАТО, АНЗЮС, 

АНЗЮК, ОАЄ, ОАД). Економічні об’єднання (ОПЕК, ОЕСР, ЄАВТ, АТЕС, НАФТА 

тощо). Змішані міжнародні організації (ООН, ЛАД, АСЕАН, СНД, ОІК та ін.).  

Держава – основний інститут політичної системи: сутність, ознаки, функції. 

Залежні території. Форма держави та її складові. Форма державного правління та її 

особливості. Особливості державно-територіального устрою. Сутність, індикатори та типи 

політичних режимів. Держава як основний актор міжнародних відносин. Національні 

інтереси та сила держав на світовій арені. Зовнішня політика держави та основні форми її 

реалізації. Географічне положення держави. Територія держави. Кордони держави та їхні 

функції. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів. 

Внутрішній поділ країни.  

Тема 3: Природні умови та ресурси як потенціал розвитку країни. 
Суть поняття «природні умови». Оцінка природних умов життя населення. 

Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів. Природні умови і ресурси. 

Природно-ресурсний потенціал територій і країн та його оцінка. Мінеральні ресурси. 

Енергоресурси. Земельні ресурси. Сільськогосподарські угіддя. Агрокліматичні ресурси. 

Біологічні ресурси, зокрема лісові. Лісистість регіонів та країн. Водні ресурси. Рекреаційні 

ресурси. Ресурси Світового океану. Ресурсозабезпеченість країн.  

Тема 4: Суспільно-географічні основи країнознавчих досліджень. 



Світова економіка та національне господарство та їхня галузева структура. Основні 

показники економічного розвитку країни. Економічна політика держави, принципи та 

джерела формування державного бюджету. Економічні зв’язки в міжнародному вимірі. 

Населення як об’єкт країнознавчих досліджень. Міграція як світове соціально-економічне 

явище. Трудоресурсний потенціал країн світу. Територіальна організація і розселення 

населення. Урбанізація: суть, особливості, етапи. Культура та мистецтво як 

характеристики країни. Співвідношення національної та масової культури. Наука як 

показник рівня розвитку країни. Значення ЗМІ у житті суспільства. Релігія і церква у 

житті країни. Класифікація релігій світу. Релігійно-конфесійний склад населення країни. 

Мовна структура населення і мовні проблеми. Порівняння та класифікація у 

країнознавстві. Районування країн світу. Типи країн. Рейтинги та індекси країн світу. 

 

3. Перелік практичних робіт та розподіл балів за захист 

№ Теми практичних робіт Кількість 

балів 

Розділ 4 

1. Залежні території світу. 5 

2. Територіальна організація і розселення населення. 5 

 

4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного 

матеріалу; виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах 

кожної теми навчальної програми; підготовку до підсумкової контрольної роботи; 

співбесіда з лектором та підготовку до семестрового заліку. 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання. 

Критерії оцінювання 

Контроль знань студентів здійснюється під час відповідей на практичних заняттях, 

співбесіди з лектором, написання контрольної роботи. Формою підсумкового контролю є 

залік.  

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється 

відповідями на практичних заняттях, контрольною роботою та співбесідою з лектором. 

Кожна усна відповідь студентів на практичному занятті (50) оцінюється за 

чотирибальною шкалою (наприклад, оцінками «5», «4», «3», «2»). Оцінки поточного 

контролю переводяться у бали за такою схемою: якщо на поточний контроль при вивченні 

дисципліни відведено К балів, то бали х, які отримав студент на підставі оцінок поточного 

контролю, обчислюються за формулою: 

х = (А/n) (К/5), 

 

де А – сума усіх поточних оцінок за чотирибальною шкалою при вивченні 

дисципліни, включаючи оцінки «2»; n – кількість цих оцінок (не менше трьох); (А/n) – 

середня оцінка поточного контролю.  

Якщо n менший 3, то загальний бал за усні відповіді на практичних заняттях рівний 

«0». 

Контрольна робота (30) передбачає виконання описових та тестових завдань з 

навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку підсумкової 

контрольної роботи виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає: 

повноту розкриття питання, його практичну спрямованість та можливість застосувати у 

різних дослідницьких ситуаціях. 

Співбесіда з лектором (20) проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним 

розкладом.  



Семестрова підсумкова оцінка у семестрі визначається як сума балів з усіх видів 

навчальної роботи. 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Види запланованих робіт Кількість балів за семестр 

Усні відповіді на практичних заняттях 50 

Контрольна робота 30 

Співбесіда з лектором 20 

Всього балів 100 

 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням 

за стобальною шкалою. 

 

Рекомендована література 

 Блій, Г. де. Географія: світи, регіони, концепти. Geography : пер. с англ. / Г. де 

Блій, Пітер Муллер, О. Шаблій; Пер. Даніела Олесневич, Олександр Олесневич, Надія 

Стельмах, І. Босак. – Київ : Либідь, 2004 . – 738 с. 

1. Вишневська О. О. Туристичне країнознавство: підручник / О. О. Вишневська, 

А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. — Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — 594 с. 

2. Країнознавство : наук. збірник. –К. : Київський міжнародний університет, 2011. 

– Вип. 1. – 256 с.  

3. Країнознавство: теорія та практика : підручник / Мальська М.П., Антонюк 

Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.  

4. Лизогуб В. А. Країнознавство : підручник / В. А. Лизогуб. – Харків : Право, 

2019. – 384 с. 

5. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. П. Мальська, М. 3. Гамкало, О. Ю. Бордун. — К.: Центр учбової літератури, 

2009. — 224 с.  

6. Масляк П.О. Країнознавство Підручник./ П.О. Масляк. - К.: Знання, 2008. - 292 

с. 

7. Парфіненко А. Ю.  Туристичне країнознавство: підручник / А. Ю. Парфіненко, 

В. І. Сідоров, О. О. Любіцева. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2015. — 551 с. 

8. Теоретичні основи країнознавства : підручник. / Антонюк Н. В., Мальська М. 

П., Занько Ю. С., Ганич Н. М. — К., 2011. — 326 с. 

9. Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму / [заг. ред. проф. О. О. 

Любіцевої]. — К., 2008. – 434 с 

10. Турчин Я. Б. Країнознавство : навч. посібник / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. 

Горбач– Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 276 с.  

11. Яценко Б. П. Країнознавство: основи теорії : навч. посібник / Б. П.Яценко, В. К. 

Бабарицька– К. : Либідь, 2009. – 312 с. 

12. Яценко Б. П. Країнознавство: основи теорії : навч. посібник / Б. П.Яценко, В. 

К.Бабарицька  – К. : Либідь, 2009. – 312 с. 

13. Ровенчак І. І.Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник 

для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. / І. І. Ровенчак, О. І. Мамчур– 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с. 

 

Завідувач кафедри            _____________                          Кучманич Н.Г. 

                                                   підпис                              прізвище, ініціали 

 

Викладач                             _____________                          Микитчин О.І. 

                                                   підпис                                прізвище, ініціали 
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