
Повна назва: Країнознавство 

Статус: Нормативна 

Мета: формування у студентів комплексного підходу до вивчення країн і регіонів, 

розуміння тенденцій світового розвитку і закономірностей формування сучасної 

політичної карти світу, уявлення про цивілізаційний підхід до вивчення країн і регіонів, 

розуміння глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку, а також ознайомлення 

студентів із найважливішими питаннями проблемного та культурно-образного 

країнознавства пострадянського простору, західного (європейського та 

північноамериканського), азійського, африканського, латиноамериканського та 

тихоокеанського просторів. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Країнознавство» складається з п’яти змістових 

модулів, кожен з яких зорієнтований на вивчення студентами групи країн за їх 

регіональною приналежністю.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з країнознавства та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

Знання та навички: студенти повинні  

знати:  

 понятійно-категоріальний апарат наукової дисципліни «Країнознавство», зокрема, 

дефініції та властивості геосистем, визначення держави, країни та роль цих акторів у 

міжнародних відносинах; 

 сучасну політичну та економічну карту світу та його окремих регіонів; 

 загальну структуру країнознавчих досліджень; 

 загальні відомості про країни світу, їх лідерів, основи політичного та економічного 

розвитку; 

 друковані, мультимедійні, Інтернет джерела країнознавчої інформації; 

 особливості системного і комплексного підходів у дослідженнях країн та регіонів; 

 типологію країн Європи, Азії, Африки, Північної та Південної Америки, Австралії 

та Океанії, їхніх регіональних об’єднань; 

 геополітичні, природно-кліматичні, етнодемографічні, культурно-цивілізаційні, 

історичні, суспільно-економічні та політико-правові особливості розвитку країн і регіонів; 

 науково-практичні складові країнознавства. 

вміти:  

 добирати, систематизувати й аналізувати країнознавчу інформацію; 

 будувати загальну схему країнознавчої характеристики; 

 визначати місце держави у міжнародних відносинах регіону й частини світу; 

 орієнтуватися в політичних, економічних та історичних картах країн та регіонів; 

 орієнтуватися в політичних, соціальних та гуманітарних проблемах сучасного 

світу; 

 використовувати методології системного (у тому числі, геосистемного та 

геокомплексологічного) та порівняльного підходів у дослідженні міжнародних відносин, 

зокрема, застосовувати системний підхід при побудові схем країнознавчих досліджень; 

 формулювати припущення, передбачення та прогнози у міжнародних відносинах; 



 складати наукову бібліографію з країнознавчої та міжнародно-політичної 

проблематики; 

 готувати письмові та усні реферати, а також презентації із запропонованої 

проблематики, використовуючи для цього сучасні комп’ютерні технології; 

 застосовувати країнознавчі знання для формування сучасного «образу» майбутньої 

професії. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 330 години / 11 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; тестування, 

колоквіум, іспит. 

Протягом 1, 2, та 3 триместрів здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки 

самостійних робіт, колоквіуму, відповідей на семінарах, перевірки виконаних творчо-

пошукових завдань, тестування. Підсумковий контроль з дисципліни «Країнознавство» 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді іспитів у 1 та 3 триместрах та 

атестації – в 2 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь та опитування на 

семінарських заняттях  

5 5 25 

Колоквіум 20 1 20 

Тести 15 1 15 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за 1 триместр   100 

Доповідь та опитування на 

семінарських заняттях  

5 4 20 

Колоквіум 25 1 25 

Творчо-пошукова робота 25 1 25 

Загальна кількість балів   70 

Атестація у формі тестів 30 1 30 

Всього за 2 триместр   100 

Доповідь та опитування на 

семінарських заняттях  

5 4 20 

Колоквіум 20 1 20 

Тести 20 1 20 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за 3 триместр   100 

 

Викладач: 

Богданова Тетяна Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧНУ імені Петра Могили. Працює в ЧНУ 

ім. Петра Могили (МФ НаУКМА, МДГУ ім. П. Могили, ЧДУ ім. П. Могили) з 1996 року 

на посадах асистента, старшого викладача кафедри історії та філософії, міжнародних 



відносин та історії, з 2008 р. – доцента кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. Загальний стаж педагогічної діяльності – 22 роки. 

Кількість виданих наукових праць – понад 60. У 2005 р. захищено кандидатську 

дисертацію з історичних наук (спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та 

спеціальні історичні дисципліни). Як доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої 

політики бере активну участь у розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

організації наукової роботи студентів, зокрема, студентських наукових конференцій 

«Південна Україна в міжнародних відносинах: історія та сучасність» (2007-2015 рр.). 

Неодноразово запрошувалася членом журі всеукраїнських учнівських та студентських 

олімпіад та турнірів юних істориків, зокрема, в 2015-2016 рр. була членом журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини».  

Сфера наукових інтересів: актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, 

зовнішня політика США та країн Латинської Америки, політика провідних держав світу в 

Африці.  


