




1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна 

Країнознавство 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 18 / 540 

Курс 2 

Семестр 3, 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 4 

Обсяг кредитів 18 

Обсяг годин, в тому числі: 540 

Аудиторні 252 

Модульний контроль 36 

Семестровий контроль 60 

Самостійна робота 192 

Форма семестрового контролю Залік, екзамен 

Змістовий модуль: «Країнознавство» 

Курс 2 

Семестр 3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 

Аудиторні 42 

Модульний контроль 6 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 42 

Форма семестрового контролю Залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою змістового модуля «Країнознавство» навчальної дисципліни 

«Країнознавство» є надання студентам фахових теоретичних знань про 

основні етап розвитку країн/регіонів, державно-політичного устрою, 

особливостей географічного розташування, природно-ресурсного потенціалу, 

основних етапів політичного, історичного, соціально-економічного, 

культурного, розвитку країн світу, їх міжнародних зв'язків на регіональному 

та глобальному рівнях 

Завдання      змістового      модуля «Країнознавство» дисципліни 

Країнознавство» полягає у: 
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- засвоєнні студентами концепцій сучасного країнознавства та знань про 

держави і державні угруповання світу; 

- розвитку уміння студентів здійснювати науковий пошук та аналізувати 

джерела, що містять країнознавчу інформацію; 

- формуванню здатності розуміти закономірності розвитку країн та 

регіонів світу, еволюції політичних, економічних та культурних зв’язків 

України з іншими державами на міждержавному, регіональному та 

глобальному рівні. 

- формуванні здатності використовувати теоретичні знання у практичній 

роботі по встановленню і реалізації економічних, політичних та культурних 

зв`язків України з іншими державами та державними угрупованнями світу. 

3. Результати навчання за дисципліною. 
 

В результаті вивчення змістового модуля «Країнознавство» дисципліни 

«Країнознавство» студенти повинні знати: 

- основні етапи розвитку країн-регіонів; 

- державно-політичний устрій, природно-ресурсний потенціал, основні етапи 

політичного, історичного, соціально-економічного, культурного розвитку 

країн світу, їх міжнародні зв’язки на регіональному та глобальному рівнях; 

- розуміти національні інтереси України на міжнародній арені. 

вміти: 

- збирати, обробляти та аналізувати інформацію політичного, історичного, 

соціально-економічного, правового та культурного характеру про країни і 

регіони світу з метою забезпечення національних інтересів України на 

регіональному та глобальному рівнях; 

- збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав. 

- виявляти тенденції зовнішньополітичного курсу України, її найближчих 

сусідів і найвпливовіших держав світу; 

- уміти формулювати завдання, аргументовано обирати оптимальні шляхи 

розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий результат, представляти 

та обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному 

й професійному рівні. 

Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи 

формування у студентів компетентностей, передбачених освітньо- 

професійною програмою (ОПП), а саме: 

загальних компетентностей (ЗК): 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  

наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 

ЗК-2 Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування 

знань як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті 

ЗК-3 Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності і 

соціальної значущості майбутньої професії. 

ЗК-4 Дотримання етичних принципів як з погляду професійної 
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чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень 

інформаційних технологій на суспільство. 

ЗК-5 Збереження національних духовних традицій, розуміння переваг 

здорового способу життя та прийняття їх як власних цінностей. 

ЗК-6 Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати роботи й 

обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному та 

професійному рівні. 

ЗК-7 Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і 

саморегуляція; самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, стійкість 

до стресів; загальний оптимістичний настрій, ініціативність, налаштування 

на позитивний результат 

ЗК-8 Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, 

мови, уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською 

свідомістю. 

ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську 

свідомість, відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття рішень. 

ЗК-10 Здатність працювати у команді, до адаптації та дії в новій 

ситуації, до міжособистісного спілкування у мультинаціональному та 

мультикультурному соціальному середовищі, емоційної стабільності, 

толерантності, до викладу складної комплексної інформації у стислій формі 

усно та письмово, до застосування комунікативних дискурсів  під час участі 

у дипломатичних переговорах та бесідах. 

ЗК-11 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

здійснювати самостійний пошук та оброблення інформації з різних джерел 

для вирішення професійних завдань, ефективно використовувати 

інформаційні технології в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК-12 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК-13 Здатність виконувати науково-практичні завдання, 

застосовувати науково-дослідні методи відповідного фахового спрямування, 

приймати нестандартні рішення типових та нестандартних задач, 

дотримуватись правил академічної доброчесності. 

ЗК-14 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації 

та саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей): 

ФК-1 Знання та розуміння національних інтересів України на 

міжнародній арені 

ФК-3 Здатність вирішувати професійні задачі у сфері міжнародних 

відносин та світової політики. 
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ФК-4 Здатність розуміти закономірності розвитку міжнародних 

відносин та світової політики, розвитку країн та регіонів світу, еволюції 

політичних, економічних та культурних зв’язків України з іншими 

державами на міждержавному, регіональному та глобальному рівні. 

ФК-9 Здатність аналізувати розвиток та специфіку країн та регіонів 

світу, політичну, економічну, соціальну, культурну, інформаційну та інші 

сфери; застосовувати знання для характеристики розвитку країн та регіонів, 

особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них 

окремих держав, у тому числі – України. 

ФК-11 Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно- 

комп’ютерних технологій оброблення інформації та здатність 

використовувати їх з метою пошуку, збору та оброблення інформації 

політичного, історичного, економічного, культурного, правового характеру 

про країни і регіони світу для самостійного аналізу ситуації. 

ФК-18 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно- 

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та 

іноземними мовами). 

ФК-19 Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, 

необхідності удосконалення своїх особистих і професійних якостей, 

наполегливість у досягненні мети, толерантність, активна життєва позиція. 

ФК-20 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, обґрунтовувати прийняті рішення. 

ДФК-2 Знання історії, політичної географії, соціально-економічних 

процесів, культури народів країн Північної Америки та Західної Європи та 

однієї із мов (іспанської) регіону. 

програмних результатів навчання (ПРН): 

ПРН-З-1 Демонструвати знання основних етапів розвитку 

філософської думки; сучасних тенденції розвитку науки, культури і 

філософії; глобальних проблем людства, їх причин. 

ПРН-З-3  Демонструвати знання основних етапів розвитку країн/ 

регіонів, державно-політичного устрою, природно-ресурсного потенціалу, 

основних етапів політичного, історичного, соціально-економічного розвитку 

країн світу, їх міжнародних зв’язків на регіональному та глобальному рівнях. 

ПРН-З-8 Демонструвати  знання  та розуміння принципів 

використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, міжнародної безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики 

при вирішенні практичних завдань. 

ПРН-З-9 Розуміти процес  опису  та  оцінювання  міжнародної 

ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси. 

ПРН-З-13 Демонструвати знання сучасних інформаційних технологій; 

програмних засобів і навичок роботи в комп'ютерних мережах 

ПРН-З-14 Демонструвати здатність до загального аналізу зовнішньої 

політики; уміти встановлювати зв’язки між поточними подіями, виявляти 
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тенденції розвитку міжнародних відносин; знання історії та поточного стану 

зовнішньополітичного курсу України, її найближчих сусідів і 

найвпливовіших держав світу. 

ПРН-З-15 Демонструвати знання про національні інтереси держав у 

різних регіонах світу, основні тенденції та чинники впливу на політичну і 

економічну діяльність держав на міжнародному та регіональному рівнях, 

механізми реалізації їх геополітичних та геоекономічних інтересів. 

ПРН-З-17 Володіти морально-етичними нормами і розуміти 

психологічні особливості поведінки партнерів. 

ПРН-У-1 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 

інших держав. 

ПРН-У-2 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. 

ПРН-У-5  Виконувати  професійні  організаційно-управлінські 

завдання в процесі забезпечення діяльності державних органів зовнішніх 

зносин, міжнародних організацій та приватних структур. 

ПРН-У-6 Здійснювати самостійні індивідуальні та групові  

дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

регіональних студій та міжнародних комунікацій, готувати та 

оприлюднювати звіти про результати досліджень. 

ПРН-У-8 Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності державних установ та приватних структур 

ПРН-У-10 Застосовувати сучасні знання про протидію загрозам 

суверенітету держави й ефективно їх використовувати 

ПРН-У-11 Демонструвати розуміння системи й принципів роботи 

органів зовнішніх зносин України, обізнаність щодо організації зовнішніх 

зносин іноземних держав. 

ПРН-У-12 Виконувати інформаційно-аналітичну роботу в 

дипломатичних і консульських представництвах. 

ПРН-У-13 Працювати в мультинаціональному та мультикультурному 

середовищі. 

ПРН-У-20 Використовувати сучасні ІКТ в процесі збору та  

оброблення інформації. 

ПРН-У-22 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні й інші ризики для України у сфері міжнародних 

відносин на глобальному та регіональному рівнях. 

ПРН-У-26 Виконувати усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої 
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політики, міжнародних комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних 

проектів. 

ПРН-У-27 Уміти формулювати завдання, аргументовано обирати 

оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий 

результат, представляти та обґрунтовувати запропоновані рішення на 

сучасному науково-технічному й професійному рівні. 

4. Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план. 
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Аудиторна: 

 
С

ам
о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль 1. Країни Північної Америки та Західної Європи. 

Тема 1. Канада. 10 2 2    6 

Тема 2. Сполучені Штати Америки 6 4 2     

Тема 3.Сполучене Королівство 

Великобританії та Північної 

Ірландії. 

 

4 

 

4 

     

Тема 4. Республіка Ірландія. 6      6 

Тема 5. Республіка Ісландія. 6      6 

Тма 6. Королівство Нідерландів. 2  2     

Тема 7. Французька Республіка. 2 2      

Тема 8. Королівство Бельгія 2 2      

Модульний контроль 2       

Разом 40 14 6    18 

Змістовий модуль 2. Країни Центральної та Південної Європи. 

ФРН 5 2     3 

Австрійська Республіка. 2  2     

Швейцарська Конфедерація. 2  2     

Королівство Іспанія 2 2      

Португальская Республіка 5  2    3 

Італійська Республіка 2  2     

Малі країни Європи (Люксембург, 

Мальта, Монако, Ліхтенштейн, 

Ватикан, Андорра, Сан-Марино). 

 

2 

  

2 

    

Модульний контроль 2       

Разом 22 4 10    6 

Змістовий модуль 3. Країни Скандинавії та Балтії. 
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Королівство Швеція. 2  2     

Королівство Данія. 6      6 

Королівство Норвегія. 2 2      

Республіка Фінляндія. 2  2     

Литовська Республіка 2 2      

Латвійська Республіка 6      6 

Естонська Республіка 6      6 

Модульний контроль 2       

Разом 28 4 4    18 

Усього 90 22 20    42 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Країни Північної Америки та Західної Європи. 

Тема 1. Канада. Особливості географічного розташування. Природно- 

ресурсний потенціал. Особливості державних кордонів. Державно- 

політичний устрій. Територіально-адміністративний поділ. Імміграція як 

вирішальний фактор формування складу населення, 

Основні етапи історичного розвитку. Історія колонізації території Канади. 

Квебекський акт 1774 р. Утворення канадської федерації. Подальше освоєння 

незаселених територій у ХІХ ст. 

Наслідки участі Канади в Першій та Другій світових війнах. Вступ до 

НАТО. Канада в другій половині ХХ ст. 

Протидія “культурному континенталізму”. Особливості економічного 

розвитку у другій половині ХХ ст. ”Стратегія рівних можливостей” і 

“Створення безпечного суспільства”. Екологічні проблеми. Зовнішня 

політика Канади. Канадсько-українські відносини. 

Тема 2. Сполучені Штати Америки. Особливості географічного 

розташування. Природно-ресурсний потенціал.  Державно-політичний 

устрій. Державна символіка США. Територіально-адміністративний поділ. 

Заморські володіння. Спірні території. 

Основні етапи історичного розвитку. Боротьба англійських колоній за 

незалежність. Перший континентальний конгрес. Другий континентальний 

конгрес. Поява на політичній карті світу держави США. 

Етапи формування державної території США. Участь США у Першій та 

Другій світовій війні. Зовнішня політика США у 1945-1952 рр. Програма 

реформ Програма “Нові рубежі” Дж. Кеннеді. Політичне гасло “Зняти 

державу з шиї народу” президента Р.Рейгана. Зовнішня політика США в 90-і 

роки ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Українсько-американські відносини на 

сучасному етапі. 

Тема 3. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. 

Особливості географічного розташування. Природно-ресурсний потенціал. 

Державно-політичний устрій. Державна символіка. Територіально- 

адміністративний поділ, його особливості та реформування. Заморські 

володіння. Спірні території. 
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Етапи утворення сучасної державної території Великобританії. Початок 

“колоніальної ери“. “Вікторіанська епоха”. Великобританія в системі 

міжнародних відносин між Першою та Другою світовими війнами. 

Великобританія у Другій світовій війні. Початок розпаду англійської 

колоніальної імперії. “Сутінки гіганта”. Спроба створення динамічної 

національної моделі розвитку (“Вітри змін»). Проблеми вступу до ЄЕС. 

Ольстерська проблема. Зовнішня політика Великобританії в кінці ХХ - на 

початку ХХІ ст. Вихід Великобританії з ЄС. Британсько-українські 

відносини. 

Тема 4. Республіка Ірландія. Географічне розташування. Природно- 

ресурсний потенціал. Населення. Державно-політичний устрій. Державна 

символіка. Історичні області. Територіально-адміністративний поділ. Етапи 

історичного розвитку ірландських земель. 

Вторгнення англо-норманів, початок англійської колонізації. 

Особливості колонізаційних процесів у Ольстері. Аграрний переворот на 

початку XIX ст. Голод 1845-1847 рр. Заснування Гельської ліги (1893 р.). 

Початок національно-визвольного руху. Виникнення партії «Шин фейн». 

Повстання «Великоднього тижня» 1916 р. Національно-визвольна (1919-1921 

рр.) та Громадянська (1921-1922 рр.) війна. Ірландська вільна держава у 1922-

1932 рр. Проголошення незалежної держави Ейре. 

Ірландія в період Другої світової війни. Проголошення Ірландської 

республіки. Особливості зовнішньополітичного курсу. Становище жінок. 

Економічні та соціальні проблеми Ірландії в кінці XX - на початку XXI ст. 

Ірландсько-українські відносини. 

Тема 5. Ісландська Республіка. Географічне 

розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. 

Державно-політичний устрій. Державна символіка. Територіально- 

адміністративний поділ. Етапи історичного розвитку. Ісландія у складі 

Норвегії, Королівства Данії. Проголошення незалежної ісландської держави. 

Ісландська республіка після Другої світової війни. Особливості 

зовнішньополітичного курсу на рубежі ХХ-ХХІ ст. Ісландсько-українські 

зв'язки. 

Тема 6. Королівство Нідерландів. Географічне розташування. 

Природно-ресурсний потенціал. Населення. 

Державно-політичний устрій. Державна символіка. Історичні області. 

Територіально-адміністративний поділ. Етапи історичного розвитку 

Нідерландів. “Золотий вік” Нідерландів. Приєднання території Бельгії до 

Голландії та проголошення Королівства Нідерландів. 

Королівство Нідерландів і колоніальна імперія у ХІХ. Нідерланди в роки 

Першої та Другої світової війни. Відбудова народного господарства. Проект 

“Дельта”. Військова операція в Індонезії. Втрата колоніальних володінь. 

Особливості зовнішньополітичного курсу. “Національна інтеграція”. 

Нідерланди в кінці ХХ – на почату ХХІ  ст.  Українсько-голандські 

відносини. 
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Тема 7. Французька Республіка. Географічне розташування. 

Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості формування 

державних кордонів. Спірні території. Державно-політичний устрій. 

Територіально-адміністративний поділ. Державна символіка. Етапи розвитку 

французької державності. Франція у Другій світовій війні. Особливості 

відбудови господарського комплексу Франції після Другої світової війни. 

Участь Франції у інтеграційних процесах в Європі в 50-ті роки ХХ ст. 

Утворення П`ятої республіки. Економічний розвиток Франції у другій 

половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. р. Французька республіка на початку 

ХХІ ст. Особливості зовнішньополітичного курсу. Українсько-французькі 

відносини. 

Тема 8. Королівство Бельгія. Географічне розташування. Природно- 

ресурсний потенціал. Населення. 

Державно-політичний устрій. Територіально-адміністративний поділ. 

Державна символіка. Етапи історичного розвитку земель сучасної Бельгії. 

Поява на політичній карті світу Королівства Бельгія та включення його у 

політичне життя Європи у другій половині ХІХ ст. Колоніальна політика.. 

Бельгія в роки Першої та Другої світової війни. Участь у европейських 

інтеграційних процесах. Сутність “лінгвістичної кризи” 60-х років ХХ ст. 

Зміна унітарної державної структури на общинну. Запровадження нового 

територіально-адміністративного поділу. 

Політичний розвиток Бельгії на рубежі ХХ-ХХІ ст. Особливості 

міжнародного співробітництва. Бельгійсько-українські зв`язки. 

Змістовий модуль 2. Країни Центральної та Південної Європи. 

Тема 9. Федеративна Республіка Німеччина. Географічне 

розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державно- 

політичний устрій. Територіально-адміністративний поділ. 

Етапи історичного розвитку німецьких земель. Утворення Пруської 

імперії. Діяльність О. Бісмарка. Початок Першої світової війни та її наслідки 

для Німеччини. Політичні, економічні та соціальні проблеми Німеччини у 

20-х роках ХХ ст. Прихід до влади фашистів та початок фашистської 

експансії у Європі. 

Друга світова війна та її наслідки для німецького народу. Поділ 

Німеччини. Політичний, економічний та соціальний розвиток ФРН у період 

канцлерства К.Аденауера. Вступ до ЄЕС. Причини і суть “німецького 

економічного чуда”. Розквіт і крах німецької держави “благополуччя” (від 

Л.Ерхарда до К.Кізінгера). “Соціал-ліберальна ера” (1969-1982). «Епоха Г. 

Коля». 

Політичні причини утворення НДР. Крах східнонімецького соціалізму і 

об’єднання Німеччини. Політичний і економічний розвиток Німеччини в 

кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Зовнішня політика. Українсько- німецькі 

відносини. 

Тема 10. Австрійська Республіка. Географічне розташування. 

Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості формування 
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державних кордонів. Державно-політичний устрій. Територіально- 

адміністративний поділ. Державна символіка. Етапи історичного розвитку. 

Період правління Бабенбергів. Посилення австрійської держави та початок 

правління Габсбургів. Австрія в період правління М.Терези та Йосипа ІІ. 

Проголошення Австрії імперією. 

Перша світова війна і розпад імперії. Австрійська держава у міжвоєнний 

період та у період Другої світової війни. Відновлення після 1945 року. 

Внутрішньополітичне життя: від «Великої коаліції» до «ери Крайського». 

Вступ до ЄС. Австрія в ХХІ ст. Австрійсько-українські відносини. 

Тема 11. Італійська Республіка. Географічне розташування. Природно- 

ресурсний потенціал. Населення. Державно-політичний устрій. Державна 

символіка. 

Основні етапи історичного розвитку італійських земель. Королівство 

Італія на початку ХХ ст. Розширення державної території після підписання 

Рапалльського та Сен-Жерменського мирних договорів. 

Участь Італії в Другій світовій війні. Ліквідація монархії і перехід до 

парламентської республіки. Проблеми регіонального розвитку. Політичний 

тероризм та екстремізм. “Червоні бригади”. Політичний розвиток та 

зовнішня політика Італії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Італійсько- 

українські відносини. 

Тема 12. Португальська Республіка. Особливості географічного 

розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державно- 

політичний устрій. Територіально-адміністративний поділ. Державна 

символіка. 

Етапи історичного розвитку. Утворення португальської держави. Період 

атлантичної експансії (1385-1498). Дослідження узбережжя Африки. 

Плавання Васко да Гами. Португальці в Азії. Відкриття і колонізація 

Бразилії. Перебування королівського двору у Бразилії.  Період 

конституційної монархії (1820-1910 рр.). 

Встановлення авторитарного режиму А. Салазара. «Нова держава» 

(1932-1973 рр.). «Революція гвоздик» 1974 р. Втрата африканських колоній. 

Політичний та соціально-економічний розвиток в кінці ХХ - на початку ХХІ 

ст. Португальсько-українські відносини. 

Тема 13. Королівство Іспанія. Землі Іспанії в період раннього 

середньовіччя. Перетворення Іспанії на світову державу та причини занепаду 

іспанської могутності. Перша Іспанська республіка. 

Іспанія на рубежі ХІХ-ХХ ст. Поразка у війні із США та її суспільно- 

політичні та економічні наслідки. Іспанія в першій третині ХХ ст. 

Колоніальна експансія в Африці. Громадянська війна. 

Іспанія в період авторитарного режиму Ф. Франко  (1939-1975  рр.). 

Мирна перемога демократії (1975-1982 рр.). Баскський сепаратизм і тероризм 

та державні заходи протидії. Проблеми соціально-економічного та 

політичного розвитку на рубежі ХХ-ХХІ ст. Іспансько-українські відносини. 
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Тема 14. Швейцарська Конфедерація. Географічне 

розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державно- 

політичний устрій. Територіально-адміністративний поділ. Державна 

символіка. 

Етапи історичного розвитку. Територія сучасної Швейцарії в часи 

Римської імперії. Середньовічна Швейцарія. Утворення Швейцарського 

Союзу. Реформація в Швейцарії. Визнання незалежності Швейцарії від 

Священної Римської імперії. Громадянська війна і Конституція 1848 р. 

Швейцарська Конфедерація в кінці ХІХ ст. Швейцарія у період світових 

воєн. Швейцарія в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. Міжнародне 

співробітництво. Швейцарсько-українські відносини. 

Тема 15 . Малі країни Західної Європи: Люксембург, Мальта, Монако, 

Ліхтенштейн, Ватикан, Андорра, Сан-Марино. Географічне розташування. 

Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державно-політичний устрій. 

Державна символіка. Територіально-адміністративний поділ. Етапи 

історичного розвитку. Особливості політичного та економічного розвитку. 

Змістовий модуль 3 . Країни Скандинавії та Балтії. 

Тема 16. Королівство Данія. Географічне розташування. Природно- 

ресурсний потенціал. Населення. 

Державно-політичний устрій. Державна символіка. Територіально- 

адміністративний поділ. Етапи історичного розвитку. Утворення держави. 

Політичний та економічний розвиток у ХУІІ- на початку ХХ ст. Данія в 

системі міжнародних відносин у ХХ ст. Розвиток Гренландії. Вступ до ЄС. 

Основні тенденції розвитку Данії в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. Проблема 

Фарерських островів. Дансько-українські відносини. 

Тема 17. Королівство Швеція. Особливості географічного розташування. 

Природно-ресурсний потенціал. Населення. 

Особливості державних кордонів. Державно-політичний устрій. Державна 

символіка. Історичні області. Територіально-адміністративний поділ. 

Політичний розвиток Швеції на початку ХХ ст. Внутрішньополітичний 

розвиток: конституційна монархія і процеси демократизації політичної 

системи. Сутність політики озброєного нейтралітету. Королівство Швеція в 

роки Другої світової війни. Особливості міжнародного співробітництва. 

Шведсько-українські відносини. 

Тема 18. Королівство Норвегія. Географічне розташування. Природно- 

ресурсний потенціал. Населення. 

Державно-політичний устрій. Державна символіка. Територіально- 

адміністративний поділ. Етапи історичного розвитку. Утворення держави та 

прийняття християнства. Кальмарська унія (1397-1523). Норвегія у складі 

конфедеративної держави Об'єднане Королівство Швеція і Норвегія. Розрив 

шведсько-норвезької унії. Сутність політики " активного нейтралітету "в 

період Першої світової війни. 

Норвегія в системі міжнародних відносин в період між світовими 

війнами. Міжнародне значення гуманітарної діяльності Ф. Нансена. 
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Королівство Норвегія на рубежі ХХ-ХХІ ст. Участь у міжнародних 

організаціях. Особливості міжнародного співробітництва. Норвезько- 

українські зв'язки. 

Тема 19. Республіка Фінляндія. Географічне розташування. Рельєф. 

Природно-ресурсний потенціал. Державно-політичний устрій. Політичні 

партії. Державна символіка. Історичні області. Територіально- 

адміністративний поділ. Населення. Етапи історичного розвитку фінських 

земель. Фінляндія у складі Шведського королівства. Фінляндія у складі 

Російської імперії. Утворення незалежної держави. Фінляндія в Першій та 

Другій світових війнах. 

Зовнішньополітичний курс Фінляндії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Фінсько-українські зв`язки. 

20. Країни Балтії: Латвійська Республіка. Литовська Республіка. 

Естонська Республіка. 
 

Особливості географічного розташування та природно-ресурсний 

потенціал. Державно-політичний устрій. Особливості територіально- 

адміністративного поділу. Державна символіка. Основні етапи історичного 

розвитку. Прибалтійські землі в складі Російської та Пруської імперій. 

Відродження литовської, латвійської та естонської державності  після 

Першої світової війни. Радянська окупація. Прибалтійські республіки у 

складі СРСР. Вихід із складу СРСР та проголошення незалежності. 

Інтеграція до ЄС. Відносини прибалтійський країн з Україною. 

6. Контроль навчальних досягнень. 

Контроль навчальних досягнень студента здійснюється за результатами 

відвідування лекцій, роботи на семінарах та виконання завдань для 

самостійної роботи. 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Вид діяльності студента 

Відвідування лекцій 

Відвідування семінарських занять 

Відвідування практичних занять 

Робота на семінарському занятті 

Робота на практичному занятті 

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 

виконання, захист) 

Виконання завдань для самостійної роботи 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

7 

3 

- 

3 

- 

- 

7 

3 

- 

30 

- 

- 

2 

5 

- 

5 

- 

- 

2 

5 

- 

50 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

- 

- 

2 

2 

- 

20 

- 

- 

5 3 15 2 10 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
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Виконання ІНДЗ 30 - - - -   

Разом - 80 - 92  64 

Максимальна кількість балів 236   

Розрахунок коефіцієнта 0,423   

Підсумковий бал 100   

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання. 

Теми, винесені на самостійне опрацювання. 

Тема : Канада. 

1. Підготуйте довідку щодо стану двосторонніх відноси між Україною 

та Канадою. 

Довідка щодо стану двосторонніх відносин повинна включати 

наступні розділи про: 

- умови і цілі розвитку двосторонніх відносин; 

- хронологію контактів між керівниками держав (президентами, головами 

парламентів, прем’єр-міністрами, міністрами закордонних справ); 

- стан договірно-правової бази (існуючих документів і тих, що готуються до 

підписання); 

- стан торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва, 

діяльність міжурядових комісій, змішаних консультативних та робочих 

груп; 

- стан співробітництва в гуманітарній сфері (наука, освіта, культура, 

охорона здоров’я), а також проблеми національних меншин, специфіку 

релігійного життя. 

протиріччя, спірні території, дипломатичний конфлікт, збройна агресія 

(якщо такі існують). 

Матеріали цієї довідки можуть містити також специфічні відомості щодо 

реґіонального співробітництва, проблем у стосунках, конфліктів, включаючи 

історичний аспект ( якщо такі мали місце). 

Тема: Республіка Ірландія. 

Тема : Республіка Ісландія 

1.Підготуйте «Інформаційну довідку про країну перебування» загального 

характеру обсягом 5-6 стор. та її електронну презентацію по кожній із зазначених 

тем. 

Методичні поради щодо підготовки інформаційної довідки про країну 

перебування дипломатичного представництва загального характеру. 

1. В такій довідці відомості про географічне розташування, природно- 

ресурсний потенціал, державно-політичний устрій, територіально- 

адміністративний поділ, етапи історичного розвитку, етнонаціональний і 

етноконфесійний склад населення, політичні партії, ЗМІ, політичну ситуацію 

подаються схематично, без оцінок і розкриття гострих проблем. 

2. Електронна презентація повинна включати: 

- інформаційні тези по позиціях, викладених у п.1; 
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- ілюстративний матеріал, який доповнює, озвучує і візуалізоує текстову 

інформацію: фото, відео, звукові файли. 

Тема: ФРН. 

Тема: Португальска Республіка. 

1. Підготуйте довідки щодо стану двосторонніх відноси між Україною та ФРН 

та Україною і Португальською Республікою. 

Тема: Королівство Данія. 

1. Підготуйте країнознавчу характеристику Королівства Данія та її 

електронну презентацію. 

1. Країнознавча характеристика повинна включати відомості про географічне 

розташування, природно-ресурсний потенціал, державно-політичний устрій, 

територіально-адміністративний поділ, етапи історичного розвитку, 

етнонаціональний і етноконфесійний склад населення, політичні партії, ЗМІ, 

політичну ситуацію подаються схематично, без оцінок і розкриття гострих 

проблем. 

2. Електронна презентація повинна включати: 

- інформаційні тези по позиціях, викладених у п.1; 

- ілюстративний матеріал, який доповнює, озвучує і візуалізоує текстову 

інформацію: фото, відео, звукові файли. 

Тема: Латвійська Республіка. 

Тема: Естонська Республіка. 

1. Підготуйте довідки-“візитні картки” Латвійської Республіки та Естонської 

Республіки: 

Методичні поради щодо підготовки «візитної картки» країни. 

Довідка “візитна картка країни” має включати коротку інформацію про 

географічне розташування, країни, її площу, столицю, населення, суверенітет, 

незалежність, зовнішні атрибути держави (прапор, герб, гімн тощо), державно- 

політичний та адміністративний устрій, економіку, політику, культуру, туризм. 

Критерії оцінюваня самостійної роботи 
 

Бали Критерії 

5 Студент засвоїв навчальний матеріал по темі, яка винесена на 

самостійну роботу, виявив творчий підхід при виконанні завдань 

самостійної роботи, використав не тільки рекомендовану, а й 

додаткову літературу; демонструє вміння використовувати 

теоретичний матеріал для виконання поставлених завдань. Завдання 

самостійної роботи виконані і оформлені відповідно методичних 

рекомендацій щодо їх виконання. 

4 Студент засвоїв навчальний матеріал по темі, яка винесена на 

самостійну роботу, демонструє вміння використовувати теоретичний 

матеріал для виконання поставлених завдань. У змістовій частині та 

оформленні виконаних завдань самостійної роботи присутні 
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 незначні помилки і неточності 

3 Студент не достатньо засвоїв навчальний матеріал теми, яка винесена 

на самостійне опрацювання, невпевнено орієнтується в 

рекомендованій літературі, змістова частина виконаних завдань 

містить помилки і неточності, структура і оформлення виконаних 

завдань не повністю відповідають методичним рекомендаціям щодо 

їх виконання. 

1-2 Студент не опанував матеріал з теми, яка винесена на самостійне 

опрацювання, не орієнтується в рекомендованій літературі, завдання 

самостійної роботи виконані не в повному обсязі, їх змістова частина 

містить помилки і неточності, оформлення не відповідає методичним 

рекомендаціям щодо їх виконання. 

 

Завдання для самостійної роботи перевіряються і оцінюються до 

проведення проміжного (модульного) та підсумкового (семестрового) 

контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання. 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою. 

Для перевірки знання та розуміння студентами матеріалу, визначення 

рівня його засвоєння, вироблених навчальних і практичних навичок, а також 

вироблення навичок письмової та усної самопрезентації використовуються 

методи, які базуються на полікритеріальній оцінці поточної  роботи 

студентів. 

Об’єктами поточного контролю, відповідної оцінки та врахування в 

підсумковому результаті є: рівень знань, продемонстрований на семінарських 

заняттях; активність під час обговорення питань, що винесені на семінарське 

заняття; самостійне опрацювання ряду тем. З метою поточного контролю 

знань студентів проводяться також три модульні контрольні роботи  у 

вигляді тестів. Модульні контрольні роботи проводяться з метою перевірки 

ступеневого засвоєння знань за темами програми курсу. 

Проміжний (модульний) контроль здійснюєтся у формі письмових 

тестових завдань після завершення вивчення навчального матеріалу кожного 

змістового модуля. Тестові письмові завдання для модульних контрольних 

робіт складаються з 25 тестів і відповідають змісту навчального матеріалу 

модуля. 

За кожну правильну відповідь на одне тестове завдання студент отримує 

1 бал. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
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Підсумковий семестровий контроль з навчального модуля 

«Країнознавство» здійснюєтся у формі заліку. Навчальні досягнення 

студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

 

 

 

 

 
6.5. Шкала відповідності оцінок. 

 

Рейтингов 

а оцінка 

Оцінка за 

стобально 

ю шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

В 82-89 Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

С 75-81 Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) 

З незначною кількістю помилок 

D 69-74 Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35–59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань з 

можливістю перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 
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Разом: 90  год.  З  них:  лекції -  22  год.,   семінарські   заняття  -  20  год., 

самостійна робота: 42 год., модульний контроль - 6 год., форма семестрового 

контролю – залік. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV У УІ УІІ УІІІ 

Модулі (назви, 

бали) 
Змістовий модуль 1.Країни Північної Америки та Західної Європи 

Лекції (теми, 

бали) 

 
1/1 

 
2/1 

 
2/1 

 
3/1 

 
3/1 

 
7/1 

 
8/1 

 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

 
1/10 

 
2/10 

   
6/10 

Самостійна 

робота(вид, бали) 

   
1/5 

  
4/5 

  
5/5 

 

Поточний 

контроль (вид, 

бали) 

       
Мод.к/ 

роб. 

25 

Тиждень ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІУ ХУ ХУІ 

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль 2. Країни Центральної та Південної Європи. 

Лекції (теми, бали) 
9/1 

  
12/1 

    

Семінарські заняття 

(теми, бали) 

 
10/10 11/10 

 
13/10 14/10 15/10 

 

Самостійна 

робота(вид, бали) 
9/5 

    
12/5 

  

Поточний контроль 

(вид, бали) 

       
Мод. 

к/роб. 

25 

Тиждень ХУІІ ХУІІІ ХІХ  

Модулі (назви, бали) Змістовий модуль 3. Країни Скандинавії та Балтії 

Лекції (теми, бали) 
18/1 20/1 

  

Семінарські заняття 

(теми, бали) 
16/10 

 
19/10 

 

Самостійна 

робота(вид, бали) 
17/5 21/5 22/5 

 

Поточний контроль 

(вид, бали) 

  
Мод. к/роб. 

25 

 

8 .Рекомендована література. 

Базова 
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