
Назва дисципліни Політична географія світу 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», освітня програма «Міжнародні відносини»  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Федорова Ганна Юріївна, старший викладач кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки; 

електронна адреса – g.y.fedorova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає наявність базових знань з 

географії. 

Опис 

Мета 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. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі 

повинні знати:  

РН01 - знати та розуміти природу міжнародних відносин та 

регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики, а 

також природу та джерела політики держав на міжнародній 

арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

РН04 - знати принципи, механізми та процеси забезпечення 

зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою та 

внутрішньою політикою, визначення та реалізації на 

міжнародній арені національних інтересів держав, процесу 

формування та реалізації зовнішньополітичних рішень. 

Здобувачі мать вміти: 

РН13 - здійснювати прикладний аналіз міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до 

поставлених цілей, готувати інформаційні та аналітичні 

матеріали. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами:  

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. 

Застосовується вхідний контроль з метою з’ясування рівня 

знань здобувачів з дисципліни, яка є базовою для вивчення 

даної - географії. Проводиться на початку вивчення 

дисципліни шляхом експрес-контролю (диктанту з контурної 

карти світу). 

Завданням поточного контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок здобувачів, набутих під час вивчення 

певного блоку тем. 

Підсумковий контроль засвоєння розділів начальної 

дисципліни здійснюється по її завершенню.  

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час 

проведення екзамену. Загальна кількість балів за успішне 

виконання екзаменаійного завдання – 40. Час виконання – до 

80 хвилин. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити. 

Мова викладання – українська. 

 

 


