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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Обов'язкова
Семестр ІІ
Кількість кредитів  6
Загальна кількість годин 180
Кількість модулів 2
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 30
Лабораторні, годин -
Самостійна робота, годин 120
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних 4
самостійної роботи студента 8
Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування системи знань щодо особливостей геополітики та її 
впливу на економічний і соціальний розвиток країн світу, вироблення вмінь і нави-
чок щодо застосування отриманих знань для актуального дослідження, аналізу і 
організації міжнародних економічних відносин. 

Завдання - засвоєння знань про основні наукові категорії, школи та теоре-
тичні засади геополітики, розуміння історико-географічних особливостей станов-
лення і розвитку геополітики,  структури геополітичних сил у світі та в Україні; 
формування вмінь і навичок щодо визначення структури геополітики та її функцій, 
співвідношення геополітичних сил та критеріїв і показників силового потенціалу 
держави, науково-практичного аналізу регіональних напрямів і особливостей стра-
тегії зовнішньої політики України. 



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. Теоретичні основи геополітики

Тема 1. Геополітика як наукова категорія 9 2 2 5
Тема 2. Школи та течії геополітики 27 4 4 19
Тема 3. Геополітика та глобалізація на
сучасному етапі 21 4 4 13

Тема 4. Україна в системі сучасних гео-
політичних координат 17 2 2 13

Разом за змістовий модуль 1 74 12 12 50

Змістовий модуль 2. Геополітична структура сучасного світу
Тема 5. Геополітичні процеси в Західній 
та Східній Європі 22 4 4 14

Тема 6. Російська Федерація в системі 
геополітичних координат 22 4 4 14

Тема 7. США в системі геополітичних 
відносин 22 4 4 14

Тема8. Геополітика Азійсько-
Тихоокеанського регіону 22 4 4 14

Тема 9. Геополітика країн Африки та 
Латинської Америки 18 2 2 14

Разом за змістовой модуль 2 106 18 18 70
Усього годин 180 30 30 120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Геополітика як наукова категорія 2

2 Семінар запитання - відповіді 
Школи та течії геополітики 4

3 Семінар – дискусія 
Геополітика та глобалізація на сучасному етапі 4

4 Семінар – розгорнута бесіда 
Україна в системі сучасних геополітичних координат 2

5 Семінар запитання - відповіді 
Геополітичні процеси в Західній та Східній Європі 4

6 Семінар – дискусія 
Російська Федерація в системі геополітичних координат 4

7 Семінар – розгорнута бесіда 
США в системі геополітичних відносин 4

8 Семінар запитання - відповіді 
Геополітика Азійсько-Тихоокеанського регіону 4

9
Семінар – дискусія 
Геополітика країн Африки та Латинської Америки 2

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.



3 Добір статистичної інформації щодо запасів природних копалин, рівня роз-
виту промисловості країн світу, сучасних технологій, людського ресурсу.

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. Теоретичні основи геополітики

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

 Геополітика як 
наукова категорія

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття, предмет, 
суб’єкт геополітики; джерела формування геополітики; 
функції геополітики; закони, категорії, методи геополі-
тики; місце геополітики в системі наук. 
Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар запитання 
- відповіді. 

 Школи та течії 
геополітики

19

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: основні підходи та 
ідеї класиків геополітики; національні школи геополі-
тики, історія розвитку геополітики. 
Джерело: [1,5,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – 
дискусія. 

 Геополітика та 
глобалізація на 
сучасному етапі

13

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: політичні та геопо-
літичні трансформації ХХ ст. у світі; еволюція ідей Д. 
Мейніга та 3. Бжезинського; Мондиалізм; геополітичні 
школи ХХІ ст. 
Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

Україна в системі 
сучасних геополі-
тичних координат

13

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Україна у геополі-
тичному вимірі: історичні орієнтири; участь України в 
європейських міжнародних організаціях; стратегічні 
плани зовнішньої політики України; геополітичні цілі 
України на пострадянському просторі. 
Джерело: [1, 4,5,7]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Змістовий модуль 2. Геополітична структура сучасного світу

Семінар запитання 
- відповіді. 

 Геополітичні про-
цеси в Західній та 
Східній Європі

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: геополітика і наці-
ональна безпека в Західній Європі; інтеграційні про-
цеси в Західній Європі; Україна –  Франція; Україна – 
Великобританія; Україна – Німеччина; Україна – Італія; 
Україна – Польша; Україна - Туреччина. 
Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 
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 – 
дискусія. 
Російська 

Федерація в сис-
темі геополітич-
них координат

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: світ після розпаду 
СРСР; внутрішні фактори геополітичних змін в Росії; 
геополітичні моделі Росії. 
Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – розгор-
нута бесіда. 

 США в системі 
геополітичних 

відносин

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: з історії міжнарод-
них відносин США; геостратегія для Євразії; Росія  в 
геополітиці США; американські інтереси в Середній 
Азії, на Кавказі, в Індії; Китай в геополітиці США; 
Японія в геополітиці США. 
Джерело: [1,5,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар запитання 
- відповіді. 

 Геополітика 
Азійсько-

Тихоокеанського 
регіону

14

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: сучасний геополі-
тичний стан країн Азійсько-тихоокеанського регіону; 
характеристика факторів геополітичного впливу; пер-
спективи розвитку. 
Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – 
дискусія. 

 Геополітика країн 
Африки та 
Латинської 
Америки

14

1.Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: геополітика 
Південних регіонів. Африка; геополітика країн 
Латинської Америки. 
Джерело: [1, 4,5,6,7,9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

7. Результати навчання

1 Знання сутності геополітики та її структури, історико-географічних особливостей станов-
лення і розвитку геополітики в світі.

2 Знання доктрин і шкіл геополітики; геополітичних факторів і геополітичних імперативів; 
структури геополітичних сил.

3 Уміння визначати структуру геополітики та її функції; надавати комплексну характе-
ристику розвитку геополітики та її класичних теорій.

4 Уміння проводити ідентифікацію геополітичних факторів та виділяти геополітичні імпера-
тиви; вміти аналізувати розвиток різних напрямків геополітики в Україні.

5 Уміння визначити структуру геополітичних сил та критерії і показники силового потенці-
алу держави; здатність проводити геополітичну типологію країн.

6 Здатність аналізувати регіональні напрямки і особливості стратегії та зовнішньої політики 
України.

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

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



9. Методи оцінювання
Екзамен.



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

мованості компетентностей  студента  оцінюється у випадку проведення екзамену: 
на протязі семестру (50 балів) та при проведенні підсумкового контролю - екза-
мену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  
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 1 2

Тема 2. 2 2 4

Тема 3. 1 2 3

Тема 4. 1 2 3 5 11
Разом 
змістовий 
модуль 1

5 7 3 5 20

Змістовий модуль 2
Тема 1. 1 3 4

Тема 2. 1 3 4

Тема 3. 1 3 4

Тема 4. 1 3 4

Тема 5. 1 3 5 5 14
Разом 
змістовий 
модуль 2

5 15 5 5 30

Усього модуль 10 22 8 10 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



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

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою 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.
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