
КРАЇНОЗНАВСТВО  
 

Мета курсу – комплексне вивчення країн світу,  розкриття особливостей їхньої 
природи, історії, населення, господарства, культури, політичної організації та ролі у сучасній 
системі міжнародних відносин; засвоєння студентами найважливіших відомостей про країни 
Західної Європи, країни Скандинавії та Бенілюксу, країни Середземномор’я, країни 
Англоамерики, країни Латинської Америки, Африки та Азії, політичний, соціальний, 
економічний та культурний розвиток країн, їхню міжнародну діяльність та розвиток 
відносин з Україною. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Країнознавство» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з: «Історія України», «Теорія держави і права», «Історія 
міжнародних відносин», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», вона 
інтегрується з вивченням дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом наступних 
ОК: «Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Міжнародні економічні відносини», 
«Зовнішня політика України», «Зовнішня політика країн Західної Європи».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя; здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
здатність працювати як автономно, так і у команді; здатність виокремлювати ознаки та 
тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації  міжнародних 
відносин,суспільних комунікацій та/або регіональних студій; здатність аналізувати 
міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та інформаційному; здатність аналізувати 
міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському континенті, та місце в них 
України; усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені; здатність 
застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та 
закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для розв’язання 
складних спеціалізованих задач і проблем; здатність аналізувати найважливіші дані про 
природні умови та ресурси, особливості населення, найважливіші етапи історичного 
розвитку країн, що вивчаються, особливо у ХХ- на початку ХХІ ст.; здатність аналізувати 
основні риси політичної системи країн та найважливіші політичні проблеми; розуміння рівня 
розвитку, структури економіки країн, провідних тенденцій розвитку господарства; знання 
адміністративно-територіального поділу, характеристики основних регіонів країни. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні напрямки зовнішньої політики країн та їх місце у міжнародних 

відносинах; географічне розташування, природу, населення, господарство, історію, 
політичну систему, право, культуру країн світу; етнічний, релігійний склад населення, 
особливості культур, способу життя громадян різних країн світу; політичний та соціально-
економічний розвиток країн світу; 

уміти: виявляти характерні для кожної країни особливості геополітичного та 
геоекономічного положення у світі та в регіоні; визначати місце країн у міжнародному 
співробітництві в різних сферах; уміти визначати рівень двостороннього та 
багатостороннього співробітництва між країнами та регіонами світу; визначати рівень 
дипломатичних відносин між країнами; визначати ступінь сприятливості природних умов 
для життєдіяльності населення; визначати сучасний стан, проблеми і перспективи 
політичного, економічного і культурного співробітництва між країнами; виявляти та 
аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та 
локальних процесів, та місця в них України. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Країни Східної та Південно-Східної Азії. Предмет і завдання навчальної дисципліни 

«Країнознавство». Японія. КНДР. Республіка Корея. Китай. Індонезія. 
Країни Південної-Західної Азії та Африки. Індія. Ісламська республіка Пакистан. 

Туреччина. Саудівська Аравія. Єгипет. ПАР. Алжир. Нігерія. 
Країни Європи. Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії. 

Французька республіка. Федеративна республіка Німеччина. Країни Скандинавії. Країни 



Бенілюксу. Італійська республіка. Королівство Іспанія. Португальська республіка. Грецька 
республіка.  

Країни Америки та Австралійський Союз. Сполучені Штати Америки. Канада. 
Мексиканські Сполучені Штати. Федеративна Республіка Бразилія. Аргентинська 
Республіка. Республіка Чилі. Австралійський Союз.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 6 кредити ЄКТС, загальний обсяг 180 годин, у 
тому числі 70 годин аудиторних навчальних занять і 110 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік, іспит. 
Викладач – Самойлов Олексій Федорович, канд.іст.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму, Порплиця Наталія Богданівна, викладач кафедри 
міжнародних відносин та туризму. 

 


