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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Політична географія» охоплює широке коло базових 

геополітичних концепцій та різноманітних сучасних теорій, які складають наукове підґрунтя 

для глибокого аналізу міжнародних проблем, представляє характеристику геополітичних 

інтересів та діяльності основних глобальних акторів, а також розкриває роль і функції 

України у великій геополітичній грі. 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Політична географія» полягає у тому, щоб на 

основі розуміння сутності територіально-політичної організації суспільства та знання 

особливостей політичного і державного ладу, форм правління і адміністративно-

територіального устрою країн світу сформувати у студентів здатність аналізувати сучасну 

політичну карту світу, давати характеристику політико-географічного положення регіонів і 

окремих держав світу та використовувати ці компетентності при розробці пропозицій щодо 

розвитку міжнародного співробітництва України і туризму по окремих географічних 

напрямках. 

Навчальний курс «Політична географія» сприятиме формуванню таких загальних та 

фахових компетентностей як: 

 

Шифр 

згідно ОПП 

Компетентності 

 загальні 

ЗК 01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 02 Здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в 

інформаційних даних і концептах хиби й вразливі місця, суперечності та 

неповноту аргументації. 

ЗК 03 Готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до опанування нових 

знань та стратегій/способів мислення. 

ЗК 06 Критичність та самокритичність мислення. 

ЗК 12 Відкритість, здатність сприймати та враховувати зауваги, оптимізувати власну 

позицію в процесі обговорення, налаштованість на діалог, залучення у власні 

міркування висловлених слушних ідей. 

ЗК 17 Здатність використовувати (усно і письмово) державну мову в усіх сферах 

суспільного життя, читати фахову літературу іноземною, зокрема англійською 

мовою. 

ЗК 18 Інтелектуальне сумління, чесність у своїй справі та уникання симуляцій, 

плагіату й інших виявів академічної недоброчесності. 

 фахові 

ФК 01 Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і 

процесами у минулому та сучасності. 

ФК 09 Вміння коментувати, анотувати або редагувати тексти і документи відповідно 

до певних критеріїв; представити результати наукових досліджень в 

друкованій формі, проводити їх презентацію. 

ФК 10 Здатність використовувати у фаховій діяльності знання з гуманітарних 

дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, 

економічні, культурні й соціальні події та явища. 

ФК 25 Здатність проводити аналіз основних етапів розвитку європейської цивілізації 

та її перспектив в умовах сучасної глобалізації. 

  



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів: 

1. Теоретико-методологічна база політичної географії. 

2. Політико-географічна характеристика держав у регіонах світу. 

Структура першого змістовного модуля складається з двох блоків – лекційного блоку 

і блоку самостійної роботи, а структура другого модуля складається з трьох блоків, 

включаючи блок семінарських (практичних) занять. Ці блоки націлені на забезпечення 

опанування тематикою дисципліни не тільки як результату пасивної роботи «на прийом» під 

час прослуховування лекцій та прочитання рекомендованої літератури у процесі самостійної 

роботи, але й активної творчої діяльності «на віддачу», яка полягає у критичному осмисленні 

матеріалу лекцій, навчальних посібників, наукових і аналітичних публікацій, кваліфікованій 

участі у дискусіях під час семінарів, підготовці змістовно глибокого та методично правильно 

оформленого авторського реферату по тематиці кожного модуля, виконанні контрольного 

тесту та відповіді на заліку. Залік, водночас, є формою підсумкового контролю успішності 

навчання. 

 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Теоретико-методологічна база політичної географії 

1 Політична географія як наука 2  4 

2 Територіально-політична організація 

суспільства 

2  4 

Модуль 2. Політико-географічна характеристика держав у регіонах світу 

3 Політико-географічна характеристика 

України 

2 2 4 

4 Політико-географічна характеристика 

держав Західної та Північної Європи 

2 2 8 

5 Політико-географічна характеристика 

держав Центральної та Східної 

Європи 

2 2 8 

6 Політико-географічна характеристика 

Росії, держав Кавказу та Центральної 

Азії 

2 2 8 

7 Політико-географічна характеристика 

Китаю та інших держав Східної та 

Південної Азії 

2 2 8 

8 Політико-географічна характеристика 

США, Канади та держав Латинської 

Америки. 

2 2 8 

9 Політико-географічна характеристика 

держав Північної Африки, Близького 

та Середнього Сходу. 

2  4 

Разом за курс - 90 год. 18 12 60 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад освітнього менеджменту, економіки, права тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних та онлайн-занять, 

дотримуватися правил етичної поведінки, поважати думки та права інших 

студентів і викладача; 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної 

причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних 

графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 

«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі 

змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання (при підготовці творчих есе і 

відповідей на семінарах та іспиті) забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво. 

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на 

засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

Бали за основні види робіт нараховуються наступним чином: 

- за роботу на лекційних заняттях по кожній темі – 2 бали (1 бал за годину); 

- за роботу на семінарських заняттях по кожній темі – до 5 балів (до 3 балів – за відповідь і 

до 2 балів – за доповнення); 

- за творче авторське реферату по тематиці кожного зі змістовних модулів – до 12 балів; 

- за контрольний тест – до 15 балів (по 1 балу за кожну вірну відповідь); 

- за усну відповідь на заліку – до 20 балів (до 10 балів – за кожне питання). 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики  

90 – 100 A відмінно    

83 – 89 B 
добре  

75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx незадовільно з можливістю повторного складання  

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
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