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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова дисципліна
Семестр 2
Кількість кредитів  6
Загальна кількість годин 180
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 15
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин 135
Тижневих годин для денної форми навчання: 12
аудиторних 3
самостійної роботи студента 9
Вид контролю Залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - сформувати в майбутніх фахівців чітке уявлення про особливості роз-
витку та сучасний характер політичної, економічної, соціальної систем життєдіяль-
ності у країнах зарубіжжя.

Завдання - формування у студентів уявлення про поняття "країна", "держава", 
"регіон";  розкрити суть природного середовища як джерела ресурсів та середо-
вища трудової діяльності і повсякденного існування людства; вміти аналізувати 
рівень життя суспільства (його здоров”я, довголітнього активного життя, духов-
ного потенціалу), стан культури народів світу; визначати рівень розвитку економік 
зарубіжних країн, знатися на формах правління та особливостях адмінестративно-
територіального устрою країн світу, сутності і правилах класифікації та типології 
країн світу 



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1
Змістовий модуль 1: Методологічні засади країнознавства. Країнознавство як наука

Тема 1. Предмет, завдання та методи дис-
ципліни країнознавство 6 2 4

Тема 2. Місце простору і території  в
житті країни 22 4 2 16

Тема 3. Природа як важливий фактор 
життя держави 20 2 2 16

Тема 4. Народонаселення – суб’єкт і 
об’єкт у розвитку держави 20 4 16

Тема 5. Культури народів світу 20 2 2 16
Разом за змістовий модуль 1. 88 14 6 68

Змістовий модуль 2: Економіко-політична характеристика країн світу
Тема 6. Політична карта світу 19 4 2 13
Тема 7. Економічна карта світу 20 4 2 14
Тема 8. Інфраструктура в країнознавстві 19 4 2 13
Тема 9. Вплив глобалізації на світ 17 2 2 13
Тема 10. Типологія в країнознавстві 17 2 1 14
Разом за змістовий модуль 2. 92 16 9 67
Усього годин 180 30 15 135

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар запитань і відповідь 
Місце простору і території  в житті країни 2

2 Семінар – розгорнута бесіда  
Природа як важливий фактор життя держави 2

3 Семінар – дискусія  
Культури народів світу 2

4 Семінар запитань і відповідь 
Політична карта світу 2

5 Семінар – розгорнута бесіда  
Економічна карта світу 2

6 Семінар – дискусія  
Інфраструктура в країнознавстві 2

7 Семінар запитань і відповідь 
Вплив глобалізації на світ 2

8 Семінар запитань і відповідь 
Типологія в країнознавстві 1

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
3 Добір статистичної інформації щодо чисельності населення, економічного 

потенціалу, ресурсів, динаміки торгівлі різних країн світу 



4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Модуль 1

Змістовий модуль 1: Методологічні засади країнознавства. Країнознавство як наука

Семінар запитання 
і відповідь 

Предмет, завдання 
та методи дисци-

пліни 
країнознавство

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: методологічні 
основи предмета науки; найбільші зарубіжні школи  
географії країнознавства; наукові принципи країнознав-
ства; країнознавство в системі географічних і суміжних 
наук 
Джерела [1, 4, 5, 6, 7, 11, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар запитання 
і відповідь 

Місце простору і 
території  в житті 

країни 
 

16

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: простір, територія 
в географії;  склад території країни; сараметри території 
країни; внутрішній поділ країн. 
Джерела [1, 4, 5, 6, 7, 11, 12]. 
2. Самотестування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Природа як важли-
вий фактор життя 

держави

16

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: основні поняття; 
оцінка природних умов і ресурсів; методичні основи 
оцінки природи в країнознавстві; вивчення ступеня і 
характеру освоєння природи країни; рельєф; клімат; 
води Світового океану і суходолу; природні зони, рос-
линний і тваринний світ. 
Джерела [1, 5, 6, 7, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитання 
і відповідь 

Народонаселення 
– суб’єкт і об’єкт у 
розвитку держави

16

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття розсе-
лення; види поселень; методи дослідження мережі роз-
селення країни; методи аналізу територіальної організа-
ції систем розселення країни. 
Джерела [1, 4, 7, 11]. 
2. Самотестування. 
3. Добір статистичної інформації щодо динаміки змін 
народонаселення у світі та по країнам.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
перевірка зібраної 

інформації

Семінар – дискусія 
 Культури народів 

світу 16

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: культури Азії та 
Сходу; особливості культур Африки та Океанії; куль-
тури Америки, традиції культур народів Європи. 
Джерела [1, 4, 5, 6, 7, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Змістовий модуль 2: Економіко-політична характеристика країн світу

Семінар запитання 
і відповідь 

Політична карта 
світу

13

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: держава і країна; 
форми правління та адміністративно-територіального 
устрою;  етапи формування політичної карти світу; 
типи країн; міжнародні (міждержавні) організації. 
Джерела [1, 4, 5, 6, 7, 11, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар – розгор-
нута бесіда  

Економічна карта 
світу

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: економіка країн 
світу; роль виробничого процесу в економіці країн 
світу; глобалізація та сучасна економіка; НТР – запо-
рука економічного прогресу;  
Джерела [1, 4, 5, 6, 7]. 
2. Самотестування. 
3. Добір статистичної інформації щодо стану та темпів 
розвитку економік країн світу 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
перевірка зібраної 

інформації

Семінар – дискусія 
Інфраструктура в 
країнознавстві 

13

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: економічна сут-
ність і зміст інфраструктури; підходи до вивчення інф-
раструктури в країнознавстві. 
Джерела [1, 4, 5, 6, 7]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 

Семінар запитання 
і відповідь 

Вплив глобалізації 
на світ

13

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: тенденції глобаль-
ного розвитку; цивілізаційний підхід; теоретичні про-
блеми цивілізаційного підходу; цивілізації світу; геое-
кономічна структура світу та завдання країнознавства.  
Джерела [1, 4, 5, 6, 7, 11]. 
2. Самотестування. 
3. Добір статистичної інформації щодо динаміки змін 
народонаселення у світі, темпів розвитку виробництва, 
кількості мандрівок, сучасних інформаційних 
технологій 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, розв’язання 
практичних завдань, 
перевірка зібраної 

інформації

Семінар запитання 
і відповідь 
Типологія в 

країнознавстві
14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сутність і основні 
правила наукового порівняння; порівняльний метод у 
країнознавстві; сутність і правила класифікації та типо-
логії країн світу; особливості типології в країнознавстві.
Джерела [1, 4, 6, 7]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант 

7. Результати навчання

1 Розуміння основних понять, суті та ролі країнознавства в суспільному житті

2 Мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати 
наслідки продукованих ідей

3
Демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, 
окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману 
інформацію; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової 
ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища

4 Уміння аналізувати політичні режими країн, їх економічні системи, форми правління

5 Застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути 
відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій

6 Здатність аналізувати та зіставляти історичні процеси, події, що відбувались у різних краї-
нах світу

7 Уміння працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти культурної спад-
щини, географічні об’єкти 



8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованості компетентностей  студента  оцінюється на протязі семестру -100 балів.
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Модуль 1

Змістовий модуль 1
Тема 1. 1 2 3

Тема 2 2 2 4

Тема 3 2 2 4

Тема 4 1 2 2 5

Тема 5 2 2 10 20 34
Разом за 
змістовий 
модуль 1

8 2 10 10 20 50

Змістовий модуль 2
Тема 6 2 3 5

Тема 7 2 2 3 7

Тема 8 2 3 5

Тема 9 2 3 3 8

Тема 10 2 3 20 25
Разом за 
змістовий 
модуль 2

10 5 15 20 50

Разом 18 7 25 10 40 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
3 Комплекти індивідуальних завдань
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література

Основна

1 Романуха О.М. Країнознавство [Текст] : конспект лекцій / О.М. Романуха. –
ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 92 с.

2
Географія світового господарства (з основами економіки): навч. посіб. / Я.Б.
Олійник та ін.; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г.Смирнова. – К.: Знання, 2011. – 640 
с.

3
Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України:
Навчальний посібник / М.С. Дністрянська.- Тернопіль: Навчальна книга – 
Богдан, 2010.- 344 с.

4
Країнознавство: [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Головченко та ін.; за
ред. В. П. Крижанівського, В. І. Головченка]; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
– К.: Київ. ун-т, 2009. – 590 с.

5 Країнознавство:  навчальний посібник / Я.Б. Турчин, Л.О. Дорош, О.Н. 
Горбач. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с.

6 Країнознавство: теорія та практика. Підручник / М.П. Мальська, Н.В. 
Антонюк, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.

7 Масляк П.О. Країнознавство: підручник / П.О.Масляк. – 2-ге вид., виправл.. –
К.: Знання, 2008. – 292 с.

8 Теоретичні основи країнознавства: підручник / Н.В. Антонюк, М.П. 
Мальська, Ю.С. Занько, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с.

9 Трохимчук С.В. Політична географія світу: навч. посібник / С.В. Трохимчук, 
О.В. Федунь. – 2-ге вид.,  випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

10 Турчин Я. Б. Країнознавство: навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О.Н. 
Горбач; МОНМС України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 273 с.

11 Яценко Б. П. Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. для студ. геогр. спец.
вищ. навч. закл. / Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька.  – К.: Либідь, 2009. - 312с.



Допоміжна 

1
Дорошко М. С. Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і
Північної Америки: навч. посіб. / М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В.П. 
Крижанівський, Н. Ф. Сербіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2012. -
335 с.

2 Ігнатьєв П. М. Країни Азії: особливості культури і побуту / П.М. Ігнатьєв. -
Чернівці: Книги – ХХІ, 2011. –  340 с.

3
Сергійчук Б. На межі двох світів. Українсько-турецькі відносини в середині 
ХVІ – ХХІ ст. / Б. Сергійчук, В. Сергійчук. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2012. –
320 с.

4 Страны мира от А до Я: полн. информ. справ. / [сост. С. А. Романцова] — Х.;
Белгород: Клуб семейн. досуга, 2010. — 349 с.

5 Країнознавство: довідник /  Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, О. Н. Горбач. - Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. -  296 с.

6 Геополітика: енциклопедія / за ред. Є.М. Суліми. – К.: Знання, 2012. – 919 с.

Інформаційні ресурси 

1 Сайт паціональної історичної бібліотеки [Електронній ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.nibu.kiev.ua/

2 Сайт Все про туризм. Туристична бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим 
доступу:  http://tourlib.net/history.htm

3 Сайт універсальна бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  http://
www.gumer.info

4 Сайт електронна бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  www.
http://bibliotekar.ru

5
Масляк П.О. Країнознавство / П.О. Масляк [Електронній ресурс]. – Режим 
доступу: http://libfree.com/159671386-
geografiyakrayinoznavstvo maslyak po.html


