
Назва дисципліни  «Країнознавство» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

канд. іст. наук, доц. кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Онацький М. Ю., 

канд. політ. наук, доц. кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Панасенко Г. С. (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 

707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Вступ до спеціальності», 

«Історія України»,  «Історія міжнародних відносин» 

Опис 

Мета дисципліни.  
сформувати у студентів розуміння сучасних тенденцій в 

управлінських, функціонально-галузевих, територіальних 

структурах та зовнішньоекономічних комплексах країн світу; 

навчити науково узагальнювати та обґрунтовувати фактичний 

матеріал. 

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) ознайомляться з структурою та формою державного 

управління в сучасних державах; відстежать специфіку, 

ресурси та тенденції соціально-економічного розвитку країн в 

останні десятиліття; засвоять особливості історичного, 

політичного та культурного розвитку країн світу; навчаться 

самостійно працювати зі спеціальною літературою, визначати 

детермінацію політичного і економічного розвитку держави 

географічними й історичними чинниками; будуть аналізувати 

існуючий потенціал країн, визначаючи перспективи їхнього 

розвитку; орієнтуватися в  сучасній концептуальній базі та 

сучасними підходами зарубіжних та вітчизняних. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 24 (двадцять чотири) теми, які вивчаються 

протягом 112 годин аудиторних занять (64 год. – лекції, 48 год. 

– семінарські (практичні) заняття).    

Тема 1. Історія формування пострадянського простору (Лекцій 

– 2 год., Сем. – 1 год.).  

Тема 2.  Російська Федерація: трансформаційні процеси в 

економічній та політичній сфері (Лекцій – 2 год., Сем. – 1год.). 

Тема 3. Республіка Білорусь та Республіка Молдова – 

особливості історичного розвитку та переходу до ринку в 

сучасних умовах (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.).  

Тема 4. Країни Балтії – історія та розвиток в умовах 

незалежності. (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год. ). 

 Тема 5. Центральна Азія: особливості історичного та 

соціально-економічного розвитку країн регіону. (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.). 

Тема 6. Республіки Закавказзя: трансформація соціально-

економічної моделі та політичних систем в умовах 



незалежного розвитку. (Лекцій – 4 год., Сем. –   2 год.). 

Тема 7. Країни Західної Європи: особливості політичного та 

соціально-економічного розвитку (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 

год.).  

Тема 8. Країни Центральної  

та Південно-Східної Європи – трансформація економічної та 

політичної систем у 1990-х – на початку 2000-х рр. (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.). 

Тема 9. Країни Північної Європи: особливості соціально-

економічного та політичного розвитку регіону. (Лекцій – 2 

год., Сем. – 1 год.).  

Тема 10. Південна Європа: історія та особливості розвитку на 

сучасному етапі. (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.).  

Тема 11. США та Канада: особливості історичного та 

соціально-економічного розвитку. (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 

год.).  

Тема 12. Загальна характеристика азіатського регіону (Лекцій – 

2 год., Сем. – 2 год.).  

Тема 13. Країни Східної Азії (Лекцій – 4 год., Сем. – 4 год.).  

Тема 14. Країни Південно-Східної Азії (Лекцій – 4 год., Сем. – 

 4 год.).  

Тема 15. Країни Південної Азії (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.).  

Тема 16. Країни Західної Азії (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 17. Загальна характеристика країн Африки (Лекцій –  

2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 18. Країни Північної Африки (Лекцій – 2 год., Сем. –  

2 год.).  

Тема 19. Країни Тропічної і Південної Африки (Лекцій –  

2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 20. Латинська Америка як країнознавчий регіон (Лекцій – 

2 год., Сем. – 2 год.).  

Тема 21. Мексика й країни Центральної Америки (Лекцій –  

2 год., Сем. – 2 год.). 

Тема 22. Країни карибського басейну (Лекцій – 2 год., Сем. – 

2 год.). 

Тема 23. Ла-Платські країни (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.).  

Тема 24. Андські країни (Лекцій – 4 год., Сем. – 4 год.).  

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усного опитування 

(фронтальне, індивідуальне і комбіноване);  відповідей на 

семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; розв’язування 

ситуаційних задач; виконання індивідуальної семестрової 

роботи; мультимедійних презентацій. Підсумковий контроль – 

у формі іспиту. 

 Мова викладання - українська 

 


