1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

Найменування показників

Країнознавство
Вид дисципліни

обов’язкова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

18 / 540
2
3, 4
4
18
540
252
36
60
192
Екзамен

Змістовий модуль: Країнознавство
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

2
4
4
4
120
56
8
25
31
Екзамен

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:
- 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 освітньопрофесійною 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 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.
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, інформаційнокомп’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
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
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.

Змістовий модуль 1. Балканські країни.
Тема 1. Республіка Словенія

2

2

Тема 2. Республіка Хорватія
Тема 3. Республіка Сербія)
Тема 4. Республіка Болгарія

2
2
2

2
2

Тема 5. Республіка Македонія
Тема 6. Республіка Боснія та Герцеговина.
Тема 7. Республіка Греція
Тема 8. Республіка Чорногорія

2
2
2
2

Тема 9. Республіка Албанія.
Самопроголошена Республіка Косово.
Модульний контроль

1

Разом

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Семінари

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

2
2
2
2
2
1

2
19

6

6

5

Змістовий модуль 2. Країни Східної Європи.
Тема 10.Словацька Республіка

2

Тема 11. Чеська Республіка.
Тема 12. Республіка Польща.
Тема 13. Тема Російська Федерація.
Тема 14. Угорщина.
Тема 15. Румунія.
Тема 16. Республіка Білорусь.

2
2
6
2
2
2

Тема 17. Республіка Молдова.
Модульний контроль

2

2
2

2
2
2

2
2

2

2
Разом 22
6
8
Змістовий модуль 3. Країни Азії, Африки. Австралія, країни Океанії.
Тема 18. Турецька Республіка.
2
2
Тема 19. Держава Ізраїль.
2
2
Тема 20. Ісламська Республіка Пакистан.
2
2
Тема 21. Республіка Казахстан.
2
2
Тема 22. Азербайджансьа Республіка.
2
2
Тема 23. Грузія
2
2
Тема 24. Індія. Народна Республіка
4
2
Бангладеш.
Тема 25. Китайська Народна Республіка.
2
2
Тема 26. Японська Держава.
2
2
Тема 27. Федеративна Республіка Нігерія.
2
2
Тема 28. Південно-Африканська
2

2
6

2

2

Республіка.
Тема 29. Країни Машрику
2
Тема 30. Країни Великого Магрибу.
2
Тема 31. Країни Тропічної Африки.
2
Тема 32. Країни Центральної Азії.
2
Тема 33. Країни Індокитаю та острівні
2
країни Південно-Східної Азії. Австралія,
країни Океанії.
Модульний контроль
2
Разом
36
8
12
Змістовий модуль 4. Країни Латинської Америки
Тема 34. Загальна характеристика країн
6
регіону Латинська Америка.
Тема 35. Мексиканські Сполучені Штати.
2
2
Тема 36. Федеративна Республіка Бразилія. 2
2
Тема 37. Аргентинська Республіка.
2
2
Тема 38. Країни Центральної Америки.
2
2
Тема 39. Республіка Чилі.
2
2
Модульний контроль
2
Разом
18
6
4
Семестровий контроль
25
Усього
120 26
30

2
2
2
2
4

14
6

6
31

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Балканські країни.
Тема 1. Республіка Словенія. Особливості географічного розташування,
природно-ресурсний потенціал. Державно-політичний устрій. Адміністративно територіальний поділ. Історико-географічні області. Державна символіка. Основні
етапи історичного розвитку. Словенські землі у складі Австрійської та АвстроУгорської імперій. Утворення королівства сербів, хорватів та словенців. Територія
сучасної Словенії у складі Королівства Югославія. Територія Словенії в роки Другої
світової війни. Соціально-економічний розвиток словенських земель у складі
югославської федерації. Причини і особливості виходу Словенії із складу СФРЮ.
Політичні та економічні трансформації у Словенії. Основні напрями внутрішньої
політики РС. Пріоритетні напрями зовнішньої політики. Вступ до ЄС. Словенськоукраїнські відносини.
Тема 2. Республіка Хорватія
Особливості географічного розташування. Природно-ресурсний потенціал.
Населення. Державно-політичний устрій. Адміністративно-територіальний поділ.
Історико-географічні області.
Основні етапи історичного розвитку. Утворення Хорватської держави. Хорватоугорська унія. Входження хорватських земель до складу Габсбурзької імперії.
Національно-визвольний рух та ідея Великої Іллірії. «Житниця» Австро-угорської
імперії. Хорватські землі в складі Королівства сербів, хорватів та словенців. Територія
сучасної Хорватії у складі Королівства Югославія, югославської федерації. Вихід

Хорватії із складу СФРЮ. Вступ до ЄС. Пріоритетні напрями зовнішньої політики.
Хорватсько-українські відносини.
Тема 3. Республіка Сербія.
Особливості географічного розташування. Природно-ресурсний потенціал.
Населення. Державно-політичний устрій. Державна символіка. Адміністративнотериторіальний поділ. Історико-географічні області. Основні етапи історичного
розвитку. Утворення Сербської держави. Сербська держава у ХІІІ-ХУ ст. Захоплення
сербських земель турками-османами. Відновлення сербської державності. Утворення
королівства сербів, хорватів і словенців. Сербські землі у складі Королівства Югославія.
Утворення югославської федерації. Режим Й.Б. Тіто та формування моделі
«югославського соціалізму». Демократичні перетворення в СФРЮ та розпад
югославської федерації. Утворення СРЮ, СіЧ. Розпад державного об'єднання Сербія і
Чорногорія. Проблема албанського сепаратизму в автономному краї Косово.
Пріоритетні напрями зовнішньої політики Сербії. Відносини з ЄС. Сербсько-українські
відносини на сучасному етапі.
Тема 4. Республіка Болгарія.
Географічне розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державнополітичний устрій. Державна символіка. Територіально-адміністративний поділ.
Основні етапи історичного розвитку. «Союз семи племен». Перше Болгарське царство.
Друге болгарське царство. Болгарія у складі Османської імперії (1396-1878 р.р.).
Проголошення незалежності Болгарії. Болгарія в роки Першої та Другої світової війни.
Політичний режим Т. Живкова та його ліквідація. Трансформація болгарського
суспільства. Вступ до ЄС. Зовнішня політика. Українсько-болгарські відносини.
Тема 5. Республіка Македонія. Загально-географічні відомості та. приодноресурсний потенціал. Населення. Державно-політичний устрій. Державна символіка.
Адміністративно-територіальний поділ. Історико-географічні області.
Основні етапи історичного розвитку. Македонські землі під владою Болгарського
царства (ІХ-ХІУст.), Османської імперії (XIV - початок XX ст.). Входження Македонії
до Королівства сербів, хорватів і словенців. Македонія у складі ФНРЮ. Проголошення
незалежності Македонії. Пріоритетні напрями зовнішньої політики. Специфіка грекомакедонських відносин. Македонсько-українські відносини на сучасному етапі.
Тема 6. Республіка Боснія і Герцеговина.
Загально-географічні відомості та особливості геополітичного розташування.
Природно-ресурсний потенціал. Державно-політичний устрій. Державна символіка.
Адміністративно-територіальний поділ. Історико-географічні області.
Основні етапи історичного розвитку. Боснійські землі під владою Османської
імперії та імперії Габсбургів. Боснія і герцеговина у складі Королівства сербів, хорватів
і словенців, ФНРЮ Вихід із югославської федерації та причини розгортання
громадянської війни. Дейтонські угоди. Основні напрями внутрішньої політики.
Пріоритетні напрями зовнішньої політики БІГ. Відносини БІГ з Україною на сучасному
етапі.
Тема 7. Грецька Республіка. Особливості географічного розташування, природноресурсний потенціал.
Державно-політичний
устрій.
Державна
символіка.
Адміністративно-територіальний поділ та основні адміністративні центри. Історикогеографічні області. Основні етапи історичного розвитку. Грецькі землі у складі
Візантійської імперії та під владою Туреччини. Національно-визвольна війна та

проголошення незалежності. Внутрішньополітичні проблеми у другій половині XX ст.
Вступ до ЄС. Основні напрями внутрішньої політики ГР. Роль туристичної індустрії в
економіці країни. Пріоритетні напрями зовнішньої політики ГР. Греко-турецькі
протиріччя з приводу кіпрської проблеми. Греко-українські відносини: історія і
сучасність.
Тема 8. Республіка Чорногорія.
Загально-географічні відомості та особливості геополітичного розташування.
Природно-ресурсний потенціал. Державно-політичний устрій. Державна символіка.
Адміністративно-територіальний поділ. Історико-географічні області. Основні етапи
історичного розвитку. Чорногорія в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Чорногорія
у складі Королівства сербів, хорватів та словенців, Королівства Югославія,
югославської федерації, СРЮ, СіЧ. Вихід із СіЧ.
Пріоритетні напрями зовнішньої політики РЧ. Відносини з ЄС. Участь Чорногорії у
міжнародних організаціях. Чорногорсько-українські відносини на сучасному етапі.
Тема 9. Республіка Албанія. Географічне розташування. Природно-ресурсний
потенціал. Державно-політичний устрій, державна символіка. Територіальноадміністративний поділ.
Основні етапи історичного розвитку. Проголошення незалежності Албанії
Албанія в роки Першої та Другої світових воєн. Авторитарний режим Е. Ходжі та
його особливості.
Албанія на шляху демократичних перетворень. Основні вектори
зовнішньополітичної діяльності Албанії. Українсько-албанські відносини на
сучасному етапі.
Самопроголошена Республіка Косово.
Особливості географічного розташування. Природно-ресурсний потенціал.
Державно-політичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна
символіка. Основні етапи етно-історичного розвитку. Причини та загострення
албанського сепаратизму в СФРЮ та СРЮ. Самопроголошення Республіки Косово.
Змістовий модуль 2. Країни Східної Європи.
Тема 10. Словацька Республіка.
Особливості географічного розташування та природно-ресурсний потенціал.
Населення.
Історико-географічні
області.
Державно-політичний
устрій.
Територіально-адміністративний поділ. Державна символіка.
Основні етапи історичного розвитку. «Держава Само». Нітранське князівство.
Словацькі землі у складі монархії Габсбургів. Пітсбургська угода чеського і
словацького національного руху від 10 травня 1918 р. Утворення чехословацької
держави. Мюнхенська угода 1938 р. та розчленування Чехословачини. Утворення
«незалежної» Словацької держави. Словаччина в роки Другої світової війни.
Словаччина в роки тоталітарного режиму (1945-1989 рр.) Розпад чехо-словацької
федерації. Вступ Словаччини до ЄС. Зовнішня політика Словаччини у кінці ХХ –
початку ХХІ ст. Словацько-українські відносини.
Тема 11. Чеська Республіка.
Особливості географічного розташування та природно-ресурсний потенціал.
Населення. Державно-політичний устрій. Територіально-адміністративний поділ.
Історичні області. Державна символіка.

Основні етапи історичного розвитку. Виникнення Моравської держави. Становлення та
розвиток Чеського королівства у ІХ-ХІУ ст. Чеські землі у ХУ-ХУІІІ ст. Чехія у складі
дуалістичної Австро-Угорської монархії. Проголошення Чехословацької республіки.
Чехія в роки Другої світової війни. Тоталітарний режим в Чехословаччині (1945-1989
рр.). «Оксамитова революція» 1989 р.
Розпад чехословацької федерації. Вступ Чеської Ресубліки до ЄС. Зовнішньополітичні
зв'язки ЧС. Українсько-чеські відносини.
Тема 12. Республіка Польща.
Особливості географічного розташування та природно-ресурсний потенціал.
Населення. Державно-політичний устрій. Адміністративно-територіальний поділ.
Історико-географічні області. Державна символіка.
Етапи істричного розвитку. Об'єднання польських земель у складі єдиної держави за
часів Мешка І та його сина Болеслава І Хороброго. Річ Посполита у ХІУ- ХУІІ ст.
Польські землі у складі європейських імперій. Відродження польської держави після
Першої світової війни. Польща у міжвоєнний період. Гітлерівська окупація Польщі.
Польський народ у роки Другої світової війни. Режим «народної демократії» в Польщі
(1945 -1948 рр.). Утвердження тоталітарного ладу. Формування громадянської опозиції.
Прихід до влади «Солідарності» та демонтаж тоталітарної системи. Політичні та
економічні трансформації. Вступ до ЄС. Участь у міжнародних організаціях.
Пріоритети зовнішньої політики. Польсько-українські відносини.
Тема 13. Російська Федерація.
Особливості географічного та геополітичного розташування Російської Федерації.
Населення. Адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка. Історикогеографічні області.
Основні етапи історичного розвитку. Велике князівство Московське. Утворення
Російської держави. Російська держава у ХУІ-ХУІІ ст. Російська імперія у ХУІІІ –ХІХ
ст.
Перша світова війна та її наслідки для Російської імперії. Більшовицький переворот.
Радянська Росія (1917-1920 р.р.). Росія у складі СРСР. Російська Федерація на рубежі
ХХ-ХХІ ст. Особливості зовнішньополітичного курсу в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Російсько-українські відносини. Російська агресія проти України як наслідок
великодержавницької зовнішньої політики Російської Федерації.
Тема 14. Угорська Республіка.
Географічне розташування та природно-ресурсний потенціал. Населення. Державнополітичний устрій. Державна символіка. Територіально-адміністративний поділ.
Основні етапи історичного розвитку. Утворення держави Арпадів. Угорські землі у
складі Османської імперії та імперії Габсбургів. Угорщина в роки Першої та Другої
світових воєн. Тоталітарний режим в Угорщині (1945-1989р.р.). Угорщина на шляху
демократичних реформ та суспільного оновлення. Вступ до ЄС. Пріоритетні напрями
зовнішньої політики Угорщини. Проблемні питання угорсько-українських відносин.
Тема 15. Румунія.
Географічне розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державнополітичний устрій. Державна символіка. Територіально-адміністративний поділ.
Історичні області.
Основні етапи історичного розвитку. Румунські землі у складі Першого Болгарського
царства. Утворення держави Волощини і Молдови (1862 р.). Румунія за часів Першої та

Другої світових воєн. Тоталітарний режим в Румунії (1944-1989р.р.). Особливості
процесу політичних та економічних трансформацій після повалення тоталітарного
режиму. Вступ до ЄС.
Зовнішня політика Румунії. Територіальні суперечки із Україною та їх вирішення у
Міжнародному суді. Українсько-румунські відносини на сучасному етапі.
Тема 16. Республіка Білорусь.
Особливості географічного розташування та природно-ресурсний потенціал.
Населення. Державно-політичний устрій та територіально-адміністративний поділ.
Державна символіка.
Основні етапи історичного розвитку. Білоруські землі у складі Великого князівства
Литовського та речі Посполитої. Входження білоруських земель до складу Російської
імперії. Білоруська РСР у складі СРСР.
Незалежна Республіка Білорусь на рубежі ХХ-ХХІ ст. Відродження авторитаризму в
політичному управлінні та згортання демократичних реформ. Основні пріоритетні
напрями зовнішньої політики РБ. Створення Союзу Білорусі та Росії (1997 р.).
Білорусько-українські відносини.
Тема 17. Республіка Молдова.
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал.
Населення. Державно-політичний устрій, територіально-адміністративний поділ,
історичні області. Державна символіка.
Основні етапи історичного розвитку. Утворення Молдавського князівства (1359р.).
Молдова в складі Османської імперії (1517-1878 рр.). Молдова за часів Першої та Другої
світових воєн. Молдова в складі СРСР (1945-1991 рр.). Проголошення незалежності
Молдови. Придністровський конфлікт. Невизнана Придністровська Молдавська
Республіка. Зовнішня політика. Українсько-молдавські відносини.
Тема 18. Держава Ізраїль.
Особливості географічного роозташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.
Етапи історичного розвитку. Британська підмандатна територія Палестина. План ООН
щодо поділу Палестини після Другої світової війни. Проголошення держави Ізраїль та
війна за незалежність. Розбудова держави і війна на Синайському півострові.
Шестиденна війна. Війна Судного дня. Війна в Лівані. Період мирного врегулювання.
Правління уряду Шарона (2001-2006 рр.). Ізраїль на початку ХХІ ст. Українськоізраїльські відносини.
Тема 19. Республіка Туреччина.
Особливості географічного та геополітичного розташування. Природно-ресурсний
потенціал. Державно-політичний устрій та адміністративно-територіальний поділ.
Державна символіка. Історико-географічні області.
Основні етапи історичного розвитку. Роль армії у внутрішньополітичному житті.
Внутрішньополітичні проблеми у 70-80-х рр. XX ст. Спроба державного перевороту у
2016 р. Проблема курдського сепаратизму. Роль туристичної індустрії в економіці
країни. Пріоритетні напрями зовнішньої політики Турецької Республіки. Участь
Туреччини у міжнародних організаціях. Турецько-українські відносини на сучасному
етапі.

Тема 20. Ісламська Республіка Пакистан.
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.
Етапи історичного розвитку. Утворення держави Пакистан. Прийняття Конституції.
Наростання внутрішньополітичнї кризи. Період правління генералів (1958-1971).
Цивільна адміністрація Б. Бхутто. Військово-політичний режим Зія-Уль-Хака. Пакистан
на рубежі ХХ-ХХІ ст. Українсько-пакистанські відносини.
Тема 21. Республіка Казахстан.
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.
Етапи історичного розвитку. Внутрішньополітичні проблеми. Зовнішня політика.
Українсько-казахські відносини
Тема 22. Азербайджанська Республіка.
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.
Етапи історичного розвитку. Проблеми внутрішнього розвитку. Зовнішня політика.
Відносини України із Азербайджанською Республікою.
Тема 23. Грузія. Республіка Вірменія.
Грузія. Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал.
Державно-політичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна
символіка. Етапи історичного розвитку. Російсько-грузинська війна 2008 р. та втрата
частини державої території. Українсько-грузинські відносини.
Вірменія. Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал.
Державно-політичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна
символіка. Етапи історичного розвитку. Українсько вірменські ьвідносини.
Тема 24. Індія. Народна Республіка Бангладеш.
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.
Етапи історичного розвитку. Колоніалльний період. Національно-визвольний рух.
Махатма Ганді. Звільнення від колоніальної залежності від Великобританії. Індія в
перші десятиліття незалежності. Виникнення «кашмірської проблеми». Політичний та
економічний розвиток Індії в період перебування при владі Джавахарлала Неру та
Індіри Ганді. Проблеми і труднощі уряду Раджіва Ганді. Індія на рубежі ХХ-ХХІ ст.
Основні напрямки зовнішньої політики Індії. Політика Індії і суперництво великих
держав у Піденній Азії. Індо-пакистанська війна 1971 р. , утворення держави
Бангладеш. Військова доктрина Індії. Ядерна доктрина Індії. Українсько-індійські
відносини.
Тема 25. Китайська Народна Республіка.
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.
Етапи історичного розвитку. Внутрішня та зовнішня політика КНР в кінці ХХ – на
початку ХХІ ст. Українсько-китайські відносини.
Тема 26. Японія (Японська Держава).
Особливості географічного розташування, природно-ресурсний потенціал. Державнополітичний устрій та адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка.

Етапи історичного розвитку. Особливості економічного розвитку. Зовнішня політика
Японії. Українсько-японські відносини.
Тема 27. Федеративна Республіка Нігерія. Особливості географічного
роозташування, природно-ресурсний потенціал. Державно-політичний устрій та
адміністративно-територіальний поділ. Державна символіка. Етапи історичного
розвитку. Проголошення незалежності. Внутрішня і зовнішня політика. Етнічні та
релігійні протиріччя. Особливості економічного розвитку.
Тема 28. Південно-Африканська Республіка. Особливості географічного
роозташування, природно-ресурсний потенціал. Державно-політичний устрій та
адміністративно-територіальний поділ, основні адміністративні центри. Державна
символіка. Етапи історичного розвитку. ідносини України та ПАР.
Тема 29. Загальна характеристика країн Азійського регіону.
Країни Машрику. Країни Центральної Азії. Країни Індокитаю та острівні країни
Південно-Східної Азії.
Тема 30. Країни Великого Магрибу.
Країнознавча характеристика регіону Магриб. Політичні та економічні проблеми
країн регіону.
Тема 31. Країни Тропічної Африки.
Країни Тропічної Африки у боротьбі за політичну незалежність. Політична
ситуація. Економічні проблеми країн Тропічної Африки.
Тема 32. Країни Центральної Азії.
Республіка Туркменистан, Республіка Узбекистан, Республіка Таджикистан,
Республіка Киргизстан.
Тема 33. Країни Індокитаю та острівні країни Південно-Східної Азії. Австралія,
країни Океанії.
Тема 34. Загальна характеристика країн регіону Латинська Америка.
Країни Центральної Америки. Країни Карибського басейну. Ла-Платські країни.
Андські країни.
Тема 35. Мексиканські Сполучені Штати.
Географічне розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості
державно-політичного устрою. Державна символіка. Етапи історичного розвитку.
Стародавні цивілізації. Іспанське завоювання і колоніальний період. Війна за
незалежність. Незалежна Мексика в першій половині ХІХ ст. Диктатура Порфіріо
Діаса. Мексиканська революція 1910-1917 рр. Період Реконструкції. Продовження
революції. Мексика в роки Другої світової війни. Мексика в другій половині ХХ – на
початку ХХІ ст. Українсько-мексиканські відносини.
Тема 36. Федеративна Республіка Бразилія.
Географічне розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості
державно-політичного устрою. Державна символіка. Етапи історичного розвитку.
Українсько-бразильські відносини.
Тема 37. Аргентинська Республіка.
Географічне розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Особливості
державно-політичного устрою. Державна символіка. Етапи історичного розвитку.
Іспанська колонізація. Проголошення незалежності та утворення об’єднаної держави.
Аргентина в першій половині ХХ ст. Політичний режим Перона, Фрондісі. Військовий
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переворот 1966 р. і прихід до влади «Аргентинської революції». Аргентина в кінці ХХ
– на початку ХХІ ст. Українсько-аргентинські відносини.
Тема 38. Республіка Чилі.
Географічне розташування. Природно-ресурсний потенціал. Населення. Державнополітичний устрій. Державна символіка. Історичні області. Територіальноадміністративний поділ.
Іспанське завоювання. Антиколоніальна війна проти Іспанії та проголошення
незалежності. Тихоокеанська війна 1879-1884 рр. Чилі впершій половині ХХ ст.
Військовий переворот 1973 р. Політичний та економічний розвиток Чилі в період
військової диктатури А. Піночета. Перехід до цивільного правління. Чилі в ХХІ ст.
Українсько-чилійські відносини.
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.
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії їх оцінювання.
Теми, винесені на самостійне опрацювання.
Тема : Грецька Республіка.
1. Підготуйте довідку щодо стану двосторонніх відноси між Україною та Грецією.

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 Чорногорія.
1.Підготуйте «Інформаційну довідку про країну перебування» загального
характеру обсягом 5-6 стор. та її електронну презентацію по зазначеній темі.
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;
- ілюстративний матеріал, який доповнює, озвучує і візуалізоує текстову
інформацію: фото, відео, звукові файли.
Тема: Самопроголошена Республіка Косово.
Підготуйте реферат на тему «Історія виникненя самопроголошеної Рспубліки
Косово".
Тема: Російська Федерація.
1. Опрацюйте рекомендовану літературу (1- 4) та підготуйте довідку щодо
двосторонніх відноси між Україною та Російською Федерацією у 2014-2019 рр.
1. Віталій Червоненко, Ілона Виноградова . 25 років стосунків України з Росією: як
зникла дружба. – Електронний ресурс. Режим доступу:
2. Анастасія Зануда. Як Україна судиться з Росією в міжнародних судах. Головні
справи. - ВВС News Україна. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features38965793
3. Вонсович О. С. Українсько-російські відносини в контексті геополітичного
протиборства / О. С. Вонсович // Грані. - 2016. - № 3. - С. 78-83. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_3_15

4. До 5-річчя від початку збройної агресії Російської Федерації проти України . –
Офіційний сайт Українського інституту національної пам’яті. - Режим доступу:
https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/viyskovym/do-5-richchya-vid-pochatkuzbroynoyi-agresiyi-rosiyskoyi-federaciyi-proty-ukrayiny
Методичні поради щодо підготовки довідки про двосторонні відносини.
Довідка щодо стану двосторонніх відносин може включати пункти 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.
Матеріали цієї довідки можуть містити також специфічні відомості щодо
реґіонального співробітництва, проблем у стосунках, конфліктів, включаючи
історичний аспект.
Тема. Румунія.
1. Опрацюйте рекомендовану літературу (1- 3) та підготуйте довідку щодо
двосторонніх відноси між Україною та Румунією на сучасному етапі.
1.Сергій Солодикий , Іляна Ракеру. Аудит зовнішньої політики: Україна –
Румунунія. Дискусійна записка. - Електрониий ресурс. – Режим доступу:
http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Aud_Ukr_Rom_ukr_net.pdf
2.Нечаєва-Юрійчук Н. Українсько-румунські відносини на сучасному етапі:
виклики Євромайдану. – Режим доступу:
https://www.researchgate.net/publication/313793387_UKRAINSKORUMUNSKI_VIDNOSINI_NA_SUCASNOMU_ETAPI_VIKLIKI_EVROMAJDANU
3.Георгій Ерман. Як Україні та Румунії вирішити мовну суперечку. ВВС Україна.
– Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-42664117
Методичні поради щодо підготовки довідки про двосторонні відносини.
Довідка щодо стану двосторонніх відносин може включати пункти 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.
Матеріали цієї довідки можуть містити також специфічні відомості щодо
реґіонального співробітництва, проблем у стосунках, конфліктів, включаючи
історичний аспект.

Тема: Республіка Молдова.
1. Опрацюйте рекомендовану літературу (1- 2) та підготуйте довідку щодо
двосторонніх відноси між Україною та Румунією на сучасному етапі.
1. Сергій Герасимчук. Україна та Молдова: нові виклики та можливості у
двосторонніх відносинах. - Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://prismua.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6/
2. Руслан Шевченко. Молдовсько-українські відносини на сучасному етапі.
Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр. – Режим доступу:
http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
-%D0%BD%D0%B0-%D1%81/
Методичні поради щодо підготовки довідки про двосторонні відносини.
Довідка щодо стану двосторонніх відносин може включати пункти 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.
Матеріали цієї довідки можуть містити також специфічні відомості щодо
реґіонального співробітництва, проблем у стосунках, конфліктів, включаючи
історичний аспект.
Тема: Південно-Африканська Республіка.
1.
Підготуйте довідку щодо стану двосторонніх відноси між Україною та
Південно-Африканською Республікою.
Тема: Країни Машрику.
Підготуйте короткий країнознавчий огляд регіону Машрик, виділіть його основні
політичні, економічні та соціальні проблеми.
Тема: Країни Великого Магрибу.
1. Підготуйте країнознавчу характеристику однієї із країн Великого Магрибу(
за власним вибором) з використанням повідомлень ЗМІ про політичні, економічні
та соціальні події і проблеми в цій країні.
Тема : Країни Тропічної Африки.

Визначте країни, які належать до регіону Тропічної Африки. Підготуйте довідки“візитні картки” двох країн (за власним вибором), які відностяться до цього регіону.
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), державнополітичний та адміністративний устрій, економіку, політику, культуру, туризм,
відносини з Україною.
Тема : Країни Центральної Азії.
1. Підготуйте аналітичну довідку ( з використанням матеріалів ЗМІ) про стан
досторонніх відносин між Україною та однією із держав Центральної Азії.
Тема: Країни Індокитаю та острівні країни Південно-Східної Азії. Австралія
та країни Океанії
1. Підготуйте електронні презентації:
a. Країни Індокитаю;
b. Острівні країни Південно-Східної Азії.
В електронних презентаціях, крім основних країнознавчих характеристик, має бути
представлена інформація про їх політичну та економічну роль в зазначених регіонах.
Тема: Загальна характеристика країн регіону Латинська Америка.
Підготуйте країнознавчий огляд регіону Латинська Америка.
Методичні поради щодо підготовки країнознавчого огляду країн певного регіону.
Країнознавчий огляд передбачає характеристику географічного розташування,
кількості та етнічного складу населення, його структури, тривалості життя, державнополітичного устрою,
державної символіки, особливостей політичних систем,
етимології назв країн, геополітичного становища, зовнішньої політики й міжнародних
зв’язків, етапів історичного розвитку.
Бали
5

4

3

Критерії оцінюваня самостійної роботи
Критерії
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.
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 незначні
помилки і неточності
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.
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.
За результатами всіх видів навчальних завдань і поточного контролю студент
може набрати не більше 60 балів.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни
“Країнознавство” здійснюєтся у формі тестового письмового екзамену після
завершення вивчення навчального матеріалу всіх змістових модулів.
До складання екзамену допускаються студенти, які виконали всі види
робіт, передбачені навчальним планом та робочою програмою навчального
модуля “Країнознавство” і за результатами проміжного контролю сумарно
набрали не менше 35 балів.
Студенти, які набрали менше ніж 35 балів, до складання екзамену не
допускаються. На екзамені студент може набрати максимально 40 балів, які
плюсуються до кількості балів за роботу протягом семестру і визначають його
сумарну оцінку згідно шкали оцінювання.
6.5. Шкала відповідності оцінок.
Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

Значення оцінки

А

90-100

В

82-89

С

75-81

D

69-74

E

60-68

FX

35–59

F

1-34

Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь)
в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих
(грубих) помилок
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь)
З незначною кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання
– незадовільний рівень знань з можливістю
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно
з
обов’язковим
повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 120 год. З них: лекції - 26 год., семінарські заняття - 30 год.,
самостійна робота: 31 год., модульний контроль - 8 год., семестровий контроль – 25
год, форма семестрового контролю – екзамен.
Тиждень
І
ІІ
ІІІ
ІV
Модулі
(назви,
Змістовий модуль 1. Балканські країни.
бали)
Лекції (теми, бали)
1/1, 2/1
3/1
Семінарські
заняття
(теми,
бали)
Самостійна
робота(вид, бали)
Поточний
контроль
(вид,
бали)

4/11

7/5

Семінарські заняття
(теми, бали)
Самостійна

8/5, 9/5
Мод.к/роб.
25

У
Тиждень
Модулі
(назви,
бали)
Лекції (теми, бали)

5/11, 6/11

УІ

УІ

УІІІ

Змістовий модуль 2. Країни Східної Європи.

10/1

13/1

14/1

11/11

12/11,

13/11

16/11

13/5

15/5

17/5

робота(вид, бали)
Поточний контроль
(вид, бали

Мод.к/роб.
25

Тиждень

ІХ

Модулі (назви, бали)
Лекції (теми, бали)
Семінарські заняття
(теми, бали)
Самостійна
робота(вид, бали)
Поточний контроль
(вид, бали)

ХІ

ХІІ

Змістовий модуль 3. Країни Азії, Африки, Австралія, країни Океанії.
19/1

20/1

25/1

27/1

18/11, 21/11

22/11, 23/11

24/11

26/11

24/5, 28/5

29/5, 30/5

31/5, 32/5

33/5
Мод. к/роб.
25

ХІІ

Тиждень

Х

ХІУ

ХУ

ХУІ

Модулі (назви,
Змістовий модуль 4. Країни Латинської Америки.
бали)
37/1
Лекції (теми, бали) 35/1, 36,1
38/11,
Семінарські
заняття
(теми,
бали)
Самостійна
робота(вид, бали)
Поточний
контроль
(вид,
бали)
Підсумковий
контроль (вид, бали)

39/11

34/5
Модульна к/роб.
25
Екзамен
40

8. Рекомендована література.
1. Країни світу і Україна [Электронный ресурс] : енциклопедія : в 5 т. /
Інститут всесвітньої історії НАН України; голова редколегії А. І.
Кудряченко. - Київ : Фенікс, 2017 - 201-. Том 1 : Північна Європа. Західна
Європа. Південна Європа / науковий редактор А. В. Бульвінський . - 2017.
562
с.
–
Режим
доступу:
http://ivinas.gov.ua/uk/publikatsiji/entsyklopediia.html
2. Кривонос Р. А. Країнознавча характеристика як засіб отримання та
передачі наукового знання про країни світу // Міжнародні відносини.
Серія «Політичні науки». - 2015. - № 9. – Режим доступу:
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2642/2348
3. Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навчальний
посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало ; Львівський

національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової
літератури, 2018.
4. Країнознавство: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ;
Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр
учбової літератури, 2017. - 527 с.
5. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа : навчальний
посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. - Київ : Центр
учбової літератури, 2016. - 222 с.
6. Лизогуб, В. А. Країнознавство : навчальний посібник / В. А. Лизогуб;
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. - Харків :
Право, 2014. - 622 с.
7. Крижанівський, В. П. Країнознавство : підручник / В. П. Крижанівський,
М. С. Дорошко, В. І. Головченко ; ред. М. С. Дорошко. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Київ : Знання, 2012. - 439 с
8. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки : навчальний
посібник / М. С. Дорошко, Р. А Кривонос, В. П. Крижанівський, Н. Ф.
Сербіна. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 312 с.
9. 7. Ігнатьєв, Павло Миколайович. Країнознавство. Країни Азії : навч.
посібник / Ігнатьев П. М. - вид. 2-ге. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. –
424 с.
10. Стафійчук, В. І. Туристичне країнознавство / В. І. Стафійчук, О. Ю.
Малиновська. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. - 807 с.
11.10. Турчин, Я. Б. Країнознавство : довідник / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош,
О. Н. Горбач ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,
Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львів.
політехніки, 2012. - 294 с.
Додаткова:
1.
Андрущенко І. В. Польща. Країнознавство / І. В. Андрущенко, Б. І.
Андрущенко. - Київ : Арій, 2017. - 384 с.
2. Бевз Т. Українці і росіяни під прицілом російської пропаганди
[Електронний ресурс] / Т. Бевз // Наукові записки Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2015. - Вип. 1. - С. 150-163.
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2015_1_17
3. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана. ХХ век. – М.,
2003. – 280 с.
4. Богінська І. Геополітичні розрахунки Росії в "українській кризі": острів
Росія - континент Крим - держава Новоросія [Електронний ресурс] / І.
Богінська // Схід. - 2015. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2015_2_4
5. Богуш Е.Ю., Щелчков А.А. Политическая история Чили ХХ века. – М.,
2009. – 224 с.
6. Борділовська О.А. Індія: 60 років без Ганді [Електронний ресурс] / О. А.
Борділовська // Східний світ. - 2008. - № 3. - С. 113-121. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2008_3_11

7. Борділовська О. А. Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння
[Електронний ресурс] / О. А. Борділовська // Східний світ. - 2011. - № 2. С. 57-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_2_7
8. Борділовська О.А. Зовнішня політика республіки Індія у постбіполярний
період (1991-2008) – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 249 с.
9. Бурбига В. А. Македонія в Грецькій "Мегалі ідеа" (сер. ХIХ - поч. ХХ ст.)
[Електронний ресурс] / В. А. Бурбига, М. В. Тортіка // Вісник Харківської
державної академії культури . - 2010. - Вип. 30. - С. 47-53. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/hak_2010_30_5.pdf
10. Бурлаченко В. О. Основні етапи розвитку відносин між Республікою Індія
та КНР [Електронний ресурс] / В. О. Бурлаченко, А. В. Трофименко //
Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія.
Політологія. - 2017. - Вип. 20. - С. 185-192. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2017_20_24
11. Вонсович О. С. Українсько-російські відносини в контексті геополітичного
протиборства [Електронний ресурс] / О. С. Вонсович // Грані. - 2016. - № 3.
- С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_3_15
12. Войтович Н. О. Сучасна інформаційна війна: Росія проти України
[Електронний ресурс] / Н. О. Войтович, Р. К. Кравець // Обрії друкарства.
2014.
№
1.
С.
69-78.
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2014_1_9
13. Головченко В.І. Китай: країнознавчий портрет / В.І. Головченко. –
К.: Знання, 2010. – 71 с.
14. Гасім Cалах Африка в сучасній моделі світової економіки: quo vadis?
[Електронний ресурс] / Cалах Гасім. // Ефективна економіка. - 2015. - № 5.
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_5_46
15. Горобець І. Індія та Пакистан на межі ХХІ століття: компаративний аналіз
особливостей внутрішньополітичного становища / І. Горобець // Людина і
політика. - 2000. - № 5. - С. 20-25.
16. Горобець І. В. Процеси формування системи регіональної безпеки в
Південній Азії (початок 1990-х - середина 2010-х років) : [монографія] / І.
В. Горобець; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ . - Київ :
Міленіум, 2017. - 416 c.
17. Головченко В. І. Регіонознавство: Азія, Африка й Латинська Америка:
навч. посіб. / Головченко Володимир ; Дип. акад. при М-ві закордон. справ
України. - К. : ДАУ, 2013. - 343с.
18. Грушецкий Б. П. Доктринальное оформление основных направлений
внешней политики Болгарии (1998-2013 гг.) [Електронний ресурс] / Б. П.
Грушецкий // Грані . - 2014. - № 8. - С. 124-130. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2014_8_25.pdf
19. Десять фактів про збройну агресію Росії проти України.- Електронний
ресурс. – Режим доступу: https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5026
20. Забара В. В. "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцеговині
після завершення бойових дій у 1996 р. [Електронний ресурс] / В. В. Забара
// Історичний архів . - 2012. - Вип. 8. - С. 35-40. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ians_2012_8_7.pdf .

21. Забара В. Боснія і Герцеговина: "міжнародний протекторат" чи "умовносуверенна країна" [Електронний ресурс] / В. Забара // Гілея: науковий
вісник . - 2013. - № 75. - С. 144-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/gileya_2013_75_62.pdf
22. Забара В. В. Політичні перетворення "післядейтонської" Боснії і
Герцеговини (1996-2012 рр.): проблеми періодизації [Електронний ресурс]
/ В. В. Забара // Історичний архів . - 2013. - Вип. 10. - С. 38-44. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ians_2013_10_7.pdf
23. Забара В. В. Міжнародний арбітраж в районі Брчко як фактор зміни
Дейтонських мирних угод по Боснії і Герцеговині / В. В. Забара // Наук. пр.
іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2012. - Вип. 34. - С. 234-238.
24. Запорожченко А. Причини та передумови економічного співробітництва
країн Африканського Союзу [Електронний ресурс] / А. Запорожченко //
Емінак. - 2015. - № 4. - С. 116-122. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2015_4_18
25. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавнішихчасів до
наших днів. - Львів, 2002. - 752 с.
26. Іванець Т. М. Структура та особливості сучасної партійної системи Японії
[Електронний ресурс] / Т. М. Іванець // Вісник Маріупольського
державного університету. Серія : Історія. Політологія. - 2014. - Вип. 11. - С.
115-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2014_11_15
27. Ігнатьєв П.М. Країни Азії: особливості культури та побуту / П. М. Ігнатьєв.
- Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 339 с.
28. Ігнатьєв П.М. Пакистан: від деколонізації Британської Індії до сьогодення /
П. М. Ігнатьєв. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – 348 с.
29. Ігнатьєв П.М. Шрі-Ланка: країнознавчий портрет / П. М. Ігнатьєв. - Чернівці
: Книги-ХХІ, 2009. - 288 с.
30. Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф – на
шляху до статусу великої держави [Електронний ресурс] / П. Ігнатьєв //
Зовнішні справи. - 2013. - № 2. - С. 28-31. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_2_11
31. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії : навч. посібник / П. М. Ігнатьєв.
- 2-е вид. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 424 с.
32. Ігнатьєв П. М. Індія на шляху до лідерства в Південній Азії / П. М.
Ігнатьєв. - Чернівці : Книги- ХХІ, 2006. - 504 с.
33. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студ. істор. і
гуманітарних факультетів ун-тів. - Львів, 2001.- 660 с.
34. История Латинской Америки: вторая половина ХХ века. – М., 2004. – 607 с.
35. История Японии / Под ред. Д.В.Стрельцова. - М.: Аспект-пресс, 2015.
560 c.
36. История Румынии. – М., изд-во «Весь Мир», 2005. – 680 с.
37. Калитчак Р. Г. Концептуальні орієнтації зовнішньої політики держави
Ізраїль [Електронний ресурс] / Р. Г. Калитчак, Р. Й. Романюк // Грані. 2015. - № 11(1). - С. 38-43. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_11(1) 9

38. Кобзаренко А. М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті
пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія [Електронний ресурс] / А.
М. Кобзаренко // Стратегічні пріоритети. - 2014. - № 1. - С. 181-186. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2014_1_27
39. Коротка історія Угорщини. / Л. Маккаї [та ін.] ; ред. П. Ганак ; Педагогічний
інститут ім. Д.Бешшеньеї. Каф. укр. і рус. філології. - Ніредьгаза : [б.в.], 1997.
- 222 с.
40. Конлер Ласло. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы/Пер. с анг.
– М.: Изд.-во «Весь мир», 2002. - 656 c.
41. Конон Н. Є. Український вектор зовнішньої політики Республіки Ізраїль
[Електронний ресурс] / Н. Є. Конон, В. Р. Нєгіна // Гілея: науковий вісник. 2016.
Вип.
104.
С.
206-210.
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_104_58
42. Країнознавство. Польща. Чехія. Словаччина. Навчальний посібник. - Вип.2.
– К., Вид-во КСУ, 2004. 151 с.
43. Країнознавча характеристика Чеської Республіки : кол. моногр. / В. Й.
Лажнік, І. П. Мандрик, В. О. Патійчук [та ін.] ; за наук. ред. В. Й. Лажніка.
Луцьк
:
Вежа-Друк,
2015.
–670
с.
//
Режим
доступу:
https://internationalconference2014.files.wordpress.com/2014/03/d181hechia2015d0b0d0b2d182d0bed180.pdf
44. Кріль М.М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХпочаток ХХІ ст.. Навчальний посібник.- К., 2013 р.
45. Луна Ф. Краткая история Аргентины. – М., 2010. - 280 с.
46. Лисак В. Ф. Особливості розвитку та основні напрямки співпраці між
Україною та Японією на сучасному етапі (2012–2015 роки) [Електронний
ресурс] / В. Ф. Лисак, Т. М. Іванець // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип.
96.
С.
465-471.
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_117
47. Магда Є. В. Передумови виникнення держави Ізраїль та особливості її
розвитку у першій половині 50-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Є. В.
Магда // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені
Петра Могили]. Сер. : Історія. - 2009. - Т. 104, Вип. 91. - С. 143-148. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2009_104_91_26
48. Матлай Л. С. Мексика у міжнародній інтеграції: політико-економічний
аспект [Електронний ресурс] / Л. С. Матлай // Вісник Дніпропетровського
університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2015. - № 4. - С.
62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2015_4_11
49. Милова М. И. Этническая модель современной Болгарии: проблемы
политизации, интеграции и адаптации [Електронний ресурс] / М. И. Милова
// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія.
Філософія. Політологія . - 2011. Вип. 3. - С. 152-157. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmgu_ifpo_2011_3_26.pdf
50. Милова М. И. Республика Болгария: от Тырновской конституции до
Европейского союза [Електронний ресурс] / М. И. Милова // Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Історія. Філософія.

Політологія . - 2013. - Вип. 5. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nvmgu_ifpo_2013_5_17.pdf
51. Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век (1945-2000). ХХ век.М.,2001. – Т.2. – 3.- с.76-95.
52. Орлова Т. В. Країнознавство Туреччини: історія і сучасність: навч. посіб. /
Т. В. Орлова. - К. : Логос, 2012. - 177 с.
53. Офіцинський Ю. Р. Російська агресія на Донбасі в сучасній українській
історіографії / Ю. Р. Офіцинський // Вісник Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. - 2017. - № 6. - С.
128-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_15
54. Піляєв І. Президентська Росія перед викликами модернізації: соціальнополітичний аспект [Електронний ресурс] / І. Піляєв // Studia politologica
Ucraino-Polona. - 2015. - Вип. 5. - С. 14-23. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2015_5_4
55. Петручак А. В. Китай та Індія – природні конкуренти за гегемонію в Азії
[Електронний ресурс] / А. В. Петручак // Політологічний вісник. - 2013. Вип.
69.
С.
553–561.
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2013_69_54
56. Посол України в Індії (Поліха І.З): за якісь пару років Росія втратила масу
можливостей.
–
Електронний
ресурс.
–
Режим
доступу:
https://india.mfa.gov.ua/ua/embassy/ambassador/interviews/4881-posolukrajini-v-indiji-za-jakisy-paru-rokiv-rosija-vtratila-masu-mozhlivostej
57. Пронь С. В. США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (50-90ті роки ХХ століття) / С. В. Пронь ; Український держ. морський ехнічний
ун-т ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра
Могили, 2003. - 244 с.
58. Седляр Ю. О. Міжнародні санкції Африканського Союзу як чинник
забезпечення безпеки на континенті [Електронний ресурс] / Ю. О. Седляр
// Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра
Могили]. Сер. : Політологія. - 2013. - Т. 212, Вип. 200. - С. 23-28. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2013_212_200_6
59. Седнєва С. Реалії та перспективи врегулювання арабо-ізраїльського
конфлікту [Електронний ресурс] / С. Седнєва // Емінак. - 2014. - № 1-2. С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2014_1-2_11
60. Смирнова Н.Д. История Албании в ХХ веке. – М., 2003. – 431 с.
61. Сердюк Г. В. Особливості розвитку мексикансько-канадських
торговельних відносин у контексті членства в НАФТА [Електронний
ресурс] / Г. В. Сердюк // Вісник Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка.
Країнознавство. Туризм. - 2016. - вип. 5. - С. 64-67. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2016_5_14
62. Строганов А.И. Латинская Америка в ХХ веке. М., 2008. – 416 с.
63. Ткаченко В. М. Росія: прощання з ілюзією [Електронний ресурс] / В. М.
Ткаченко // Суспільно-політичні процеси. - 2017. - Вип. 2-3. - С. 158-182. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2017_2-3_10

64. Ткаченко В. М. "Росія: ідентичність агресора" (глава з монографії)
"Путінізм": шовінізм пострадянського реваншу [Електронний ресурс] / В.
М. Ткаченко // Політичні інститути та процеси. - 2016. - Вип. 1. - С. 44-82.
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubpolpr_2016_1_8
65. Тумаков А. И. Новейшая история стран Восточной Азии (1945 - 2000 гг.) :
Учеб. пособие / А. И. Тумаков, А. П. Чижов; Харьк. нац. ун-т им.
В.Н.Каразина. - Х. : "ШТРИХ", 2001. - 179 c. - рус.
66. Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна [Електронний ресурс] //
Стратегічні пріоритети. - 2015. - № 3. - С. 155. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2015_3_24
67. Ходоровський А. Пріоритети й перспективи політики України у
відносинах з республікою Індія [Електронний ресурс] / А. Ходоровський
// Історико-політичні проблеми сучасного світу. - 2014. - Т. 27-28. - С.
280-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2014_27-28_53
68. Удовік В. В. Українсько–японські відносини крізь призму окупації Криму
Росією 2014 року [Електронний ресурс] / В. В. Удовік // Гілея: науковий
вісник. - 2016. - Вип. 113. - С. 406-411. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_102
69. Удовік В. Зовнішня політика Японії на пострадянському просторі (19912016 рр.) [Електронний ресурс] / В. Удовік // Схід. - 2016. - № 5. - С. 56-63.
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_11
70. Удовік В. В. Українсько-японське співробітництво у сфері ядерної безпеки:
основні напрямки та підсумки 30-річної співпраці [Електронний ресурс] /
В. В. Удовік // Наукові праці історичного факультету Запорізького
національного університету. - 2017. - Вип. 47. - С. 325-330. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_47_62
71. Удовік В. В. Періодизація та характеристика міжнародних відносин
України з Японією (1991-2016 рр.) [Електронний ресурс] / В. В. Удовік //
Записки історичного факультету. - 2016. - Вип. 27. - С. 372-398. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2016_27_27
72. Ціватий В. Г. Республіка Гамбія другої половини ХХ – початку ХХІ
століття: політико-дипломатичний діалог на африканському континенті
(інституціональний дискурс) [Електронний ресурс] / В. Г. Ціватий //
Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2017. - Вип. 24(1). –
С. 51-59. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2017_24(1) 9
73. Черкун Є. А. Сучасні аспекти міжнародної безпеки на близькому сході у
контексті зовнішньої політики держави Ізраїль [Електронний ресурс] / Є.
А. Черкун // Політологічний вісник. - 2014. - Вип. 74. - С. 447–455. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_74_44
74. Чиркович Сима М. История сербов. М., 2009. - 448 с.
75. Шаловинська Ж. Т. Політико-правові основи відносин України та
північно-африканських країн [Електронний ресурс] / Ж. Т. Шаловинська,
О. П. Тригуб // Молодий вчений. - 2018. - № 4(2). - С. 609-613. - Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2) 62

76. Шаров О.М. Африканський чинник євроінтеграції України [Електронний
ресурс] /О. М. Шаров // Стратегічна панорама. - 2016. - № 1. - С. 57-60. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stpa_2016_1_9
77. Шевчук М. В. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних
відносин [Електронний ресурс] / М. В. Шевчук // Гілея: науковий вісник.
2015. - Вип. 96. - С. 496-501. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_125
78. Чепеленко А. М. США – Мексика: природа конфлікту міграційних
інтересів [Електронний ресурс] / А. М. Чепеленко, Д. С. Чепеленко //
Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. Т. 19, Вип. 2(1). - С. 188-192. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_2(1) 44
79. Яценко Б. Л. Трансформація фінансово-банківської системи Японії на
початку XXI ст. [Електронний ресурс] / Б. Л. Яценко // Східний світ. 2011. - № 4. - С. 185-194. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_4_22
80. Constitution of the People’s Republic of China. Adopted on December
4, 1982 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
www.english.people.com.cn/constitution/constitution.html
81. Government Response to the Intelligence and Security Committee of Parliament
Report ‘Russia’Presented to Parliamentby the Prime Ministerby Command of Her
MajestyJULY 2020. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/902342/HMG_Russia_Response_w
eb_accessible.pdf
82. Kula, E. (2014). Islamic Ethics towards Environmental Protection. Afro Eurasian
Studies, 3 (1), 34-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/ pub/
afes/issue/44781/556945
83. Russia. Presented to Parliament pursuant to section 3 of the Justice and Security Act
2013 Ordered by the House of Commons to be printed on 21 July 2020.
https://b1cba9b3-a-5e6631fd-ssites.googlegroups.com/a/independent.gov.uk/isc/files/20200721_HC632_CCS0
01_CCS1019402408001_ISC_Russia_Report_Web_Accessible.pdf?attachauth=ANoY7cr6hibX66fR
5cxqIk_wnQEJ0tAgS5L9F3z5VPekpZuB6mFTVbSP3wRVFhL2bocOK0ldj1s0
YZr8z7eLc85RXYY5mRAwHpUs8EjlEp5c9DidIsuYmhW6SlWWMlanAgY87
9V58ccNeGFC63HHd31Z2iGvvT_mgKYVqOZFeTiYxBegQV1qBACOHSqD
wjOsdJeZl--CuuL5myZ_U5PKhg8Bg5lnivoBP0queg_hPv_qymgpI719zVTcMsi4z7Fny7dyjzWhdaH-Wq2G07_jq7dZNGladHcFkJL_H7lhHvbMHWs3pfOGw%3D&attredirects=1
84. Şi̇ mşek, R , Anik, M . (2018). Asylum Seeker and Refugee Crisis as a Humanitarian
Tragedy in the Contemporary World . Afro Eurasian Studies , 7 (2) , 279-317 .
DOI: 10.33722/afes.480997
85. Siradağ, A . (2014). Understanding French Foreign and Security Policy towards
Africa: Pragmatism or Altruism . Afro Eurasian Studies , 3 (1) , 100-122 .
Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/afes/issue/44781/556947

86. Sarikaya, B . (2017). Evaluation of The Ukrainian Crisis Within The Context of
Regional Security Complex Theory . Afro Eurasian Studies , 6 (1-2) , 9-31 .
Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/afes/issue/44772/556881
87. Solomon, H . (2014). Histories and Spaces of Terrorism in Africa: The Post-9/11
Strategic Challenge of Somalia’s al Shabab . Afro Eurasian Studies, 3 (1) , 71-99.
Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/afes/issue/44781/ 556950
9. Додаткові ресурси:
1. The World Facktbook. https://www.cia.gov/library/publications/resources/theworld-factbook/
2. Library of Congress. Digital Collections Country Studies. https://www.loc.gov/
collections/country-studies/
3. Стратегічна панорама . - Режим доступу: - https://nisspanorama.com/index.php/journal/

