




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за
формами навчання

денна

Університетські студії

Вид дисципліни обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання українська
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120
Курс 1
Семестр 1
Кількість змістових модулів з розподілом 3
Обсяг кредитів 4
Обсяг годин, в тому числі: 120
Аудиторні 56
Модульний контроль 8
Семестровий контроль -
Самостійна робота 56
Форма семестрового контролю Залік 

Змістовий модуль  «Вступ до спеціальності»

Курс 1
Семестр 1
Обсяг кредитів 2
Обсяг годин, в тому числі: 60
Аудиторні 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль -
Самостійна робота 28
Форма семестрового контролю Залік 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності»   має за  мету ознайомити

студентів  із  завданнями,  структурою,  змістом  та  етапами  фахової  підготовки,
об’єктом  та  предметом   країнознавства,  його  витоками,  історією  розвитку,
структурою  та  завданням,  сформувати  ситему  знань  та  уявлень  про  майбутню
професію і спеціальність.

Завдання курсу:
- здійснювати  самостійний  пошук  та  оброблення  інформації  з  різних

джерел для вирішення професійних завдань;
- виконувати науково-практичні завдання, застосовувати науково-дослідні

методи відповідного фахового спрямування;
- формувати  уміння  аргументувати  вибір  шляхів  вирішення  завдань

професійного  характеру,  критично  оцінювати  отримані  результати  та
обґрунтовувати прийняті рішення.

- Здатність  самостійно  аналізувати  ситуацію  в  країнах  світу  на  основі
інформації  політичного,  історичного,  економічного,  культурного,  правового
характеру.

3. Результати навчання за дисципліною
В  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  ««Вступ  до  спеціальності»

студенти  повинні знати:
- зміст освітньої програми та навчального плану підготовки бакалаврів та їх

особливості у Київському університеті імені Бориса Грінченка;
- базові  поняття, терміни та категорії сучасного країнознавства; 
- основні етапи еволюції країнознавства як  науки;
- основні концепції сучасного країнознавства;
- проблеми країнознавчого аналізу.

Вміти:
- характеризувати різні види навчальної діяльності у ВНЗ;
- визначати сутнісні особливості сучасного міжнародного країнознавства;
- аналізувати  провідні  напрями  сучасних  досліджень  у  сфері

міжнародного країнознавства;
- виявляти основні засади організації міжнародних відносин і зовнішньої

політики;
- опрацьовувати джерела і літературу з міжнародних відносин, зовнішньої

політики, країнознавства;
- демонструвати  знання,  набуті  у  процесі  навчання,  щодо  природи,

еволюції, стану теоретичних досліджень країнознавства;
- збирати,  обробляти  та  аналізувати  інформацію  політичного,

історичного, економічного, правового та культурного характеру про країни і регіони
світу  з  метою забезпечення  національних інтересів  України  на  регіональному та
глобальному рівнях.
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Робота студентів в Центрі дипломатично-протокольна служба
Заняття в Центрі з дисципліни «Вступ до спеціальності» проводяться на основі

раціонального  поєднання  активних  форм  і  методів  навчання  з  урахуванням
майбутньої  практичної  діяльності  студентів.  Зміст  заняття  включає  короткочасне
опитування студентів з контрольних питань теми, що вивчається, та самостійне, під
керівництвом викладача, виконання ними запропонованого практичного завдання.

Обговорення  питань  теми  може  відбуватися  у  різних  формах:  загальної
дискусії, роботи в групах для вирішення практичних професійних ситуацій.

Метою занять  в  Центрі  є  поглиблення  й  закріплення  теоретичних знань  зі
Вступу  до  спеціальності,  одержаних  студентами  на  лекціях  і  за  підсумками
самостійної роботи. Під час їх проведення студенти повинні:

- набути практичних умінь складання візитної картки країни;
- на  основі  опрацювання  офіційних  сайтів  міжнародних  організацій,

статистичних  доповідей  та  довідників  формувати  рейтинги  країн  за  певними
показниками;

- на  основі  опрацьованих  джерел  та  літератури  формувати
термінологічний словник з Країнознавства.

Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування у
студентів  компетенцій,  передбачених  освітньо-професійною програмою (ОПП),  а
саме: 

загальних компетентностей (ЗК):
ЗК1. Здатність  реалізовувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати цінності  громадянського  суспільства  та необхідність  його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

програмних результатів навчання (ПРН):
ПРН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального

розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової
політики,  а  також  природу  та  джерела  політики  держав  на  міжнародній  арені  і
діяльності інших учасників міжнародних відносин.

ПРН09. Досліджувати  проблеми  міжнародних  відносин,  регіонального
розвитку,  зовнішньої  політики,  міжнародних  комунікацій,  із  використанням
сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів
та  міждисциплінарних  підходів,  презентувати  результати  досліджень,  надавати
відповідні рекомендації.

ПРН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання,
пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів.

ПРН18. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження в сфері
міжнародних  відносин,  зовнішньої  політики,  регіонознавства  та  міжнародних
комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про результати досліджень.
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4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
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Змістовий модуль 1. Країнознавство у системі підготовки бакалаврів міжнародних 
відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Тема 1. Підготовка бакалаврів регіональних студій в 
системі підготовки здобувачів вищої освіти  та в 
Київському університеті імені Бориса Грінченка

1 1

Тема 2. Країнознавство як навчальна дисципліна і 
напрям наукових досліджень 

3 1 2

Тема 3. Витоки поглядів на країнознавство як 
комплексне  вивчення країн і регіонів

14 2 2 10

Тема 4. Методи країнознавчих досліджень 2
Тема 5. Територія в країнознавстві 4 2 2
Модульний контроль 2

Разом 26 8 6 10
Змістовий модуль 2. Країна  як основна одиниця сучасної просторової та
соціально-політичної організації світу
Тема 6. Суверенні держави як головні актори в 
міжнародних відносинах. Інші актори міжнародних 
відносин

12 2 2 8

Тема 7. Типологія, класифікація та регіоналізація країн 
світу

9 2 2 5

Тема 8. Історія  формування сучасної політичної карти 
світу 

2 2

Тема 9. Країнознавча характеристика та її складові 9 2 2 5
Модульний контроль 2

Разом 34 6 8 18
Усього 60 14 14 28
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5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Країнознавство у системі підготовки бакалаврів 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Тема  1.  Підготовка  бакалаврів  міжнародних  відносин  ,  суспільних

комунікацій  та  регіональних  студій  в  системі  підготовки  здобувачів  вищої
освіти.  Постанова Кабінету Міністрів України  №266 від 29 квітня 2015 р. «Про
затвердження   переліку  галузей  знань  і  спеціальностей,  за  якими  здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти». Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151
«Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої  освіти,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». Таблиця відповідності
Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах. Профіль освітньої програми. Характеристика програми.  Мета програми.
Стиль  та  методи  навчання Програмні  компетентності.  Загальні: світоглядна,
громадянська,  комунікативна,  науково-дослідницька,  самоосвітня.  Фахові:
організаційна,  аналітична,  виконавська.  Програмні  результати  навчання.
Працевлаштування та продовження освіти. Навчальний план. Робочий навчальний
план. Робоча програма дисципліни.

Країнознавство  в  системі  підготовки   фахівців  з   міжнародних  відносин,
суспільних  комунікацій  та  регіональних  студій. Актуальність  країнознавчих
досліджень в сучасному світі.

Тема  2.  Країнознавство  як  навчальна  дисципліна  і  напрям  наукових
досліджень. Країнознавство як  наука і навчальна дисципліна.  Об'єкт і предмет  в
країнознавстві. Закономірності й принципи країнознавства. Країнознавчий аналіз
в міжнародних відносинах.

Джерельна  база  міжнародного  країнознавства. Історичні  джерела  та
документи. Офіційні документи (законодавчі та нормативні акти, публічні виступи,
заяви, виступи на конференціях, інтерв’ю  та звернення і  промови вищих посадових
осіб  держави).  Офіційно  затверджені  програми,  стратегії,  доктрини,  концепції.
Повідомлення  засобів  масової  інформації  (інформаційних  агенцій,  телебачення,
періодичної  преси,  офіційні  сайти державних установ  та  інформаційних видань).
Статистичні  довідники,  біографічні  довідники,  енциклопедії.  Матеріали  наукових
конференцій,  результати  наукових  досліджень  (наукові  статті  та  монографії)  з
різних галузей знань. Публіцистичні, мемуарні та біографічні  видання.

Методи досліджень у країнознавстві (хорологічний,  історичний, системний,
описовий,  порівняльний,   статистичний,  картографічний,  соціологічний,   метод
індукції  і  дедукції,  методи  прогнозування  (екстраполяції,  експертних  оцінок,
моделювання).

Тема 3. Витоки поглядів на країнознавство як комплексне  вчення країн і
регіонів.  Витоки  країнознавства  як  окремої  галузі  знань.  Зародження  і  розвиток
географічного  країнознавства.  Геродот  Галікарнаський  та  його  твір   «Історія».
«Посібник  з  географії  «Клавдія  Птолемея».  Ібн-Батутта,   Бернхард  Вареніус.
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«Землезнавство» Карла Ріттера. Фрідріх Ратцель та його праці «Антропогеографія»,
«Політична географія».  Французька «школа географії  людини (Елізе Реклю,  Поль
Відаль де ла Блаш,  Лев Мечников). Альфред Гетнер  «Географія, її історія, суть і
методи». Країнознавство і політична географія.  Ісайя Боумен та його праця «Новий
світ.  Проблеми  політичної  географії».  Країнознавство  у  сфері  міжнародних
відносин.

Тема  4.  Методи  країнознавчих  досліджень. Поняття  методу  наукового
дослідження.  Загальнонаукові  методи,  які  використовуються  у  країнознавстві.
Провідні методологічні підходи у країнознавстві: регіоналізм, історизм, системний
підхід. Картографічні методи у країнознавстві. Конструктивні методи: експеримент,
системний метод, математичне моделювання. Прогностичні методи: метод Дельфі,
«мозкового штурму». 

Тема  5.   Територія  в  країнознавстві.   Поняття  простору   і  території  у
країнознавстві. Географічний простір, економічний простір, інформаційний простір,
соціальний проостір.  Географічне положення та його роль у сучасних суспільно-
політичних  умовах.  Територія,  країни  і  держави.  Склад  території:  сухопутний
простір,  водний простір,  територіальні  води,  морські,  річкові,  повітряні,  космічні
судна, що несуть символи держави. Підводні кабелі, трубопроводи, інші споруди,
прокладені у відкритому морі або на його дні.

 Шляхи формування державної території. Розмір і форма території та їх вплив
на  можливості  економічного  та  політичного  розвитку.  Державні  кордони,
особливості їх  формування та  функції. Транскордонне співробітництво.

Змістовий модуль 2. Країна  як основна одиниця сучасної просторової та
соціально-політичної організації світу

Тема 6. Суверенні держави як об’єкт країнознавчих досліджень. Державний
суверенітет.   Суверенна  держава.  Аспекти  суверенітету.  Сучасні  підходи  до
визначення суверенітету. Теорії походження та сучасні концепції побудови держав.
Становлення  національних  держав.  Національні  інтереси  держави.  Недержавні
утворення.  Міжнародні  організації,   ТНК,   неурядові  організації,  світові  міста,
національно-визвольні рухи, ірредентистські та сепаратистські рухи, терористичні
організації, мафіозні структури.

Тема 7. Типологія, класифікація та регіоналізація країн світу. Типологія і
класифікація країн світу.  Кількісні і якісні типології країн світу.

Типологія  країн  світу  за  державно-політичним  устроєм,  ознакою  їхньої
конкурентоспроможності,   рівнем  наближення  до  інформаційного  суспільства,
загальним рівнем розвитку.

Історико-географічні та культурні регіони  сучасного світу. Географічний світ,
цивілізаційний світ, глобальний світ.

Тема 8. Історія  формування сучасної політичної карти світу.
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Зміст  понять  «територія»,   «країна»,   «держава»,  «політична карта».  Перші
міста  -  держави  в  Месопотамії.   Рабовласницькі  держави  на  території  Євразії,
Африки. Держави Стародавнього Сходу: Єгипет, Ассирія, Нововавілонське царство.
Лідія,  Мідія,   Урарту,  Щаслива  Аравія,  Іранське царство,  Бхаратаварші,  держава
Гуптів, Китай, Согдіана, Кушанське царство.  Держави  Середземномор’я. Фінікія,
Ізраїльсько-Іудейське  царство,   держава  Олександра  македонського,  Стародавня
Греція, Стародавній Рим.

Нестабільність, мінливість і динамічність  протодержавних утворень і держав
на території Європи,  Близького та Середнього  Сходу. Вестфальський мир та його
наслідки для європейських держав.  Азійські  держави: Османська імперія,  Персія,
імперія Великих Моголів,  Маджапахіт, Бухара, Хіви, Китай, Японія.

Племінні союзи, протодержавні утворення та держави на території  Африки та
Америки. 

Великі  географічні  відкриття  і  формування  колоніальних  імперій.  Перший
територіальний  поділ  світу  між  Іспанією та  Португалією (Тордесільяський  мир).
Колонізація  Америки,  Африки,   Австралії  та  Океанії.  Антиколоніальні  і
національно-визвольні рухи. Введення мандатнї системи. Деколонізація, Британська
співдружність, протекторати.

Наслідки  Першої  світової  війни.  Версальська  система  світоустрою  та  її
нестабільність  міждержавних  відносин.  Друга  світова  війна  та  її  наслідки.
Ялтинсько-Потсдамська система світовлаштування. Геополітичні трансформації на
рубежі ХХ-ХХІ ст.

Тема 9. Країнознавча характеристика та її складові. 
Види  країнознавчих  характеристик.  Типи  досліджень  за  М.М.  Баранським,

М.С.  Мироненко,  В.П.  Максаковським.  Опорні  елементи  комплексних
країнознавчих характеристик: територія, природно-ресурсний потенціал, історичний
розвиток, населення, господарство та інфраструктура, політична система, культура,
зовнішні  зв’язки.  Проблеми  країнознавчих  досліджень:  компілятивність,
енциклопедичність, шаблонність.

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

М
а

кс
.

Модуль 1 Модуль 2
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№
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ди
ни

ць
   

   
   

   
   

   
   

   
до
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за

 в
ид

1 Відвідування лекцій 1 4 4 3 3

2 Відвідування семінарських занять 1 - - - -
3 Відвідування практичних занять 1 3 3 4 4

4 Робота на семінарських заняттях 10 - - - -

6 Робота на практичних заняттях 10 3 30 4 40
8 Виконання завдання для самостійної 

роботи
5 1 5 1 5

9 Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Разом: 144

Розрахунок коефіцієнта: 0,65

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Завдання 

1. Підготувати тези до дискусії на тему «Вклад Ісайї Боумена у розвиток 
міжнародного країнознавства».

2. Визначити завдання і шляхи вдосконалення комплексного країнознавства.
3. Населення як фактор соціально – економічного розвитку країни. Скласти 

таблицю «Найбільші та найменші за населенням держави світу».
4. Підготувати повідомлення для преси «Проблема демаркації державного 

кордону України».
5. Підготувати доповідь на конференцію «Міжнародний поділ праці. Рейтинг 

економічного розвитку країн світу».
6. Характеристика форми правління в державі. Скласти таблицю «Розподіл 

монархій за регіонами світу».

Критерії оцінювання

Бал Критерій 
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5 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 
застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 
рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке 
володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для 
виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення
результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним.

4 студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 
самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 
застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх
вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок
або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 
виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним.

3 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 
володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 
невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 
непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність знань.

1-2 студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 
опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 
або логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у письмовому вигляді.

Тести та питання, що потребують розгорнутої відповіді: 15 тестових питань (1 бал за
вірну відповідь) та 2 теоретико-практичних питання (по 5 балів).

5  –  проблема  розкрита  повністю,  матеріал  викладений  чітко,  логічно,
послідовно з дотриманням  норм літературної мови та вимог оформлення.

4 – проблема розкрита достатньо повно, матеріал  викладений чітко, логічно,
послідовно з дотриманням  норм літературної мови, але є огріхи у  оформленні.

3  –  проблема  розкрита  загалом,  матеріал  викладений  недостатньо  чітко,
логічно,  послідовно,  з  дотриманням   норм  літературної  мови,  є  огріхи  у
оформленні.

2  –  проблема  частково  розкрита,  матеріал  викладений  нечітко,  нелогічно,
непослідовно, з дотриманням  норм літературної мови, є огріхи  у  оформленні.

1  –  проблема  майже  нерозкрита,  матеріал  викладений  нечітко,  нелогічно,
непослідовно, без дотримання  норм літературної мови, є помилки  у  оформленні.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Оцінювання  знань  студенів  з  урахуванням  вимог  Болонської  декларації

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні відповіді,
наукові  доповіді,  реферати,  доповнення,  участь  у  дискусіях,  підготовка  до
семінарських  занять, відвідування  та  робота  на  практичних  заняттях, виконані
завдання для самостійної роботи, поточного модульного контролю) оцінюються в
діапазоні від 0 до 100 балів. 
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Виконання  всіх  видів  робіт  є  обов'язковим  для  студента.  Студент  не
допускається до заліку, якщо за результатами поточного контролю набирає менше
34 балів.

«Відмінно»
Наявність  у  студента   ґрунтовних  знань  з  дисципліни,  вміння   аналітично

мислити,  аналізувати,   інтегрувати та  узагальнювати набуті  знання,  викладати їх
чітко, логічно, послідовно з дотриманням  норм літературної мови.

«Добре»
Наявність  у  студента  достатньо  повних  знань  з  дисципліни,  вміння

систематизувати  та  узагальнювати  набуті  знання,  робити  чіткі  висновки  з
дотриманням норм літературної мови.

«Задовільно»
Наявність  у  студента  неповних  знань  з  дисципліни,  недостатнє   вміння

узагальнювати,  систематизувати  та  структурувати  набуті  знання  з  дотриманням
норм літературної мови.

«Незадовільно»
Неспроможність сформулювати навіть поверхову  відповідь на питання, які

відповідають тематиці дисципліни.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Не передбачено навчальним планом

6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка Кількість балів

Відмінно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовільно 69-74
Достатньо 60-68
Незадовільно 0-59

7. Навчально-методична карта дисципліни
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Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота –
28 год., модульний контроль – 4 год.

Тиждень І ІІ ІІІ ІУ У УІ УІІ УІІІ
Модулі
(назви, бали)

Змістовий модуль 1. Країнознавство у 
системі підготовки бакалаврів 
міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій 
(67 балів)

Змістовий модуль 2. Країна  як 
основна одиниця сучасної просторової 
та соціально-політичної організації 
світу
(87 балів)

Лекції  (теми,
бали)

Т 1, Т 2
(2бали)

Т 3
(1 бал)

Т 4
(1 бал)

Т 5, Т 6
(2 бали)

Т 8
(1 бал)

Практичні
заняття
(теми, бали)

Т 2, Пр1
(1+10 
балів)

Т 3, Пр2
(1+10 
балів)

Т 4, Пр3
(1+10 
балів)

Т 5, Пр4
(1+10 
балів)

Т 7, Пр5
Т 7, Пр6
(2+20 
балів)

Т 8, Пр7
(1+10 
балів)

СР (бали) 5 5 5 5
Модульна
КР

МК – 25 балів МК – 25 балів

8. Рекомендовані джерела
Базові

1. Гольцов А. Г. Вступ до спеціальності: країнознавство. Модуль 2: навч. посіб.
– К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 128 с.

2. Країнознавство : підручник / Крижанівський В.П., Дорошко М.С., Головченко
В.І. та ін. / За ред. Дорошка М.С. – К. : Знання, 2012. – 439 с.

3. Країнознавство:  навч.  посіб.  /  Я.  Б.  Турчин, Л. О. Дорош, О.  Н.  Горбач.  –
Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 273 с.

4. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. –
292 с.

5. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы / Н.С. Мироненко. – М. :
Аспект Пресс, 2001. – 268 с.

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

7. Яценко Б.П. Країнознавство. Основи теорії : навч. посіб. / Б.П. Яценко, В.К.
Бабарицька. – К. : Либідь, 2009. – 312 с.

Додаткові
8. Будз  М.  Д.,  Постоловський  Р.  М.,  Троян  С.  С.  Короткий  довідник

комплексного  країнознавства  (методика  країнознавчих  досліджень,
основні поняття та визначення, країни, персоналії). - К.: КІСУ, 2000. - 120 с. 

9. Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник/  І. Дахно. – К.: МАПА 004.
– 608 с.

10. Кіндер Г., Хігельман В.Всесвітня історія.  Dtv-Atlas./ Г.Кіндер, В. Хігельман.
К.: Знання-прес, 2007. – 664 с.
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11. Кривонос Р.А.  Країнознавча характеристика як засіб отримання та передачі
наукового  знання  про  країни  світу //  2015.  №  9.
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2642/2348

12. Кривонос Р.А. Емпіричні методи країнознавчого дослідження // 2018. С. http://
journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3290/2970 

13. Максаковский  В.А. Историческая география мира/ В.А. Максаковский.- М.,
1999.

14. Лісовська М. Транскордонне співробітництво як механізм реалізації політики
Східного  партнерства  /  М.  Лісовська.  Матеріали  Міжнародної  наукової
конференції  для  студентів  та  молодих  науковців:  «Європейська  інтеграція:
історичний досвід та політичні перспективи». – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,
2016. – С. 168-176.

15. Лісовська М.  Корпоративна культура Київського університету  імені  Бориса
Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми «Регіональні
студії») // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів:
стан, проблеми, перспекти розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної
наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-
технічний  університет  імені  академіка  Юрія  Бугая».  –  Київ:  [Електронне
видання], 2020. – 278 с. – С. 126-129.

16. Стафійчук В.І.Політична географія світу. – Херсон, ОЛДІ-ПЛЮС. – 2016. –
305 с.

17. Шигер  А.Г.Политическая  карта  мира  (1900-1960)/  А.Г.  Шигер.  –  М.:
Госполитиздат.

18. Яценко Б.П. Політична географія. – К.: НАНУ, 2005. – 134 с.
19. Potter  Philip  B.K.  Methods  of  Foreign  Policy  Analysis  DOI:

10.1093/acrefore/9780190846626.013.34  –  URL:
https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/978019084662
6.001.0001/acrefore-9780190846626-e-34?print=pdf

Додаткові ресурси
20. Закон України про вищу освіту. – Офіційний портал Верховної ради України.

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
21. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  №266  від  29  квітня  2015  р.  «Про

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка  здобувачів  вищої  освіти».  –  Офіційний сайт  Кабінету  Міністрів
України.  –  Режим  доступу:  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?
docid=248149695

22. Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження
переліку  галузей  знань  і  спеціальностей,  за  якими здійснюється  підготовка
здобувачів  вищої  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 266». – Офіційний сайт МОН України.
Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4636 

23. Офіційний  сайт  Всесвітньої  організації  інтелектуальної  власності  //
http://www.wipo.int/portal/ru/

http://www.wipo.int/portal/ru/
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