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Попередні умови для 
вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає наявність базових знань з 
географії 

Опис 

Мета дисципліни.  
метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 
історії формування сучасної політичної карти світу, 
здійснення аналізу суспільно-політичних, економічних та 
етно-релігійних регіонів світу, дослідження 
картографічного відображення розділення суші та водних 
акваторій між державами, вивчення особливостей та 
критеріїв класифікації країн, у здійсненні аналізу сучасних 
процесів країноутворення. 
Очікувані результати навчання.  
внаслідок вивчення програмного матеріалу з дисципліни 
Політична географія світу студент повинен знати: 
методологічні принципи та методи наукових політико-
географічних досліджень; основи регіонознавства (чинники 
виділення регіонів світу); конфігурацію, походження, 
історію, функції кордонів; взаємозв’язок етнічних відносин 
і конфліктів з  особливостями політичної географії;  
загальну класифікацію країн за критеріями: економічного 
розвитку, типу політичного правління, типу політичного 
режиму; типу адміністративно-територіального устрою та 
ін. 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи 
Тема 1 Вступ до курсу «Політична географія». Об’єктно-
предметне поле політичної географії, її ключові поняття і 
терміни 
Тема 2. Історія формування політичної карти світу 
Тема 3. Державний лад 
Тема 4. Наукова систематизація об’єктів політичної карти 
світу 
Тема 5. Морфологія і географічне положення державної 
території 
Тема 6. Державні кордони – бар’єри та лінії зв’язку 
Тема 7. Країни  Північної та Західної Європи 
Тема 8. Країни Центральної, Південної та Східної Європи 
Тема 9. Україна в контексті  політико-географічних 
досліджень 
Тема 10. Країни  Середньої  Азії 
Тема 11. Індія та країни Південної Азії  



Тема 12.  Країни Південно-Східної  та Східної Азії. Новітні 
індустріальні країни 
Тема 13. Політико-географічні особливості Африканського 
континенту   
Тема 14. Регіон «Північна Америка» 
Тема 15. Політико-географічні особливості країн 
макрорегіону «Латинська Америка та Карибські країни»  
Тема 16. Австралія та країни Океанії 
 
Методи контролю результатів навчання 
поточний контроль у формі опитування, тестування, 
підсумкового контролю у формі екзамену. 
 
Мова викладання.  
Українська,  

 


