
 
 

 

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Країнознавство 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень 

Сторінка курсу в Moodle: https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=83 

Сторінка дисципліни в електронній бібліотеці: 

Викладач: доц. Дікарєв Олександр Іванович (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

«Країнознавство» є обов’язковою освітньою компонентою навчального плану, 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка сприяє підготовці 

фахівців у сфері дипломатії та міжнародних відносин. 

Предмет, зміст та завдання базової навчальної дисципліни «Країнознавство» 

відображає методологічні підходи до компетенції по орієнтації та практичній 

актуалізації в дипломатичній діяльності теоретичного дискурсу щодо: (1) 

закономірностей формування сучасної політичної карти світу; (2) цивілізаційного 

підходу до характеристики регіонів і окремих держав (в політичному, 

економічному, культурному, етноісторичному, духовному вимірі життєдіяльності 

населення на певній території); (3) геополітичних, геоекономічних, геокультурних 

стратегій держав на глобальному, регіональному, локальному просторі політичної 

карти світу; (4) формування вміння актуалізувати типові схеми країнознавчих 

досліджень для характеристики конкретних країн.  

Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Країнознавство» побудовано у 

відповідності зі стандартами першого рівня вищої освіти «бакалавр» по 

спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» з метою: 1) вивчення історичних, культурно-цивілізаційних, геополітичних, 

суспільно-економічних, політико-правових, етнодемографічних і 
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природнокліматичних особливостей розвитку країн і регіонів світу; 2) вміння 

виокремлювати ознаки: (1) регіонального та типологічного підходу до класифікації 

країн світу; (2) основних фізико-географічні регіонів (континенти, історико-

географічний регіон); 3) знати характеристику: (1) сучасної карти розміщення 

населення світу та нерівномірності у заселеності території Землі; (2) взаємодій 

населення окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному 

рівнях; (3) демографічної політика як системи заходів, що здійснюється державою з 

метою регулювання демографічних процесів, розв'язання специфічних для цієї 

країни проблем народонаселення; (4) найчисленніші народи і мовні сім'ї. 

Студент повинен знати:  

 предмет, об’єкт і зміст країнознавства, а також його місце в системі наукових 

дисциплін;  

 загальногеографічні методи, які застосовуються у даній дисципліні і власне 

країнознавчі методи досліджень;  

 типові схеми країнознавчих досліджень; 

 основні країнознавчі характеристики регіонів та країн світу; 

Студент повинен вміти:  

 орієнтуватися на політичній карті світу; 

 здійснювати порівняльний аналіз соціального та економічного рівня розвитку 

різних країн світу; 

 практично використовувати типові схеми країнознавчих досліджень для 

характеристики конкретних країн;  

правильно визначати фактори, які мають визначальний вплив на розвиток 

окремого регіону або окремої країни. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРАЇНОЗНАВСТВА 

Тема 1.1.Закономірності й принципи країнознавства. 

Тема 1.2. Типологія і класифікація країн світу. Населення світу. 

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ КРАЇ ЄВРАЗІЇ 

Тема 2.1. Великобританія, Італія. 

Тема 2.2. Німеччина, Франція. 

Тема 2.3. Індія Китай. 

Тема 2.4. Росія, Японія. 

Розділ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ КРАЇН АФРИКИ 

Тема 3.1. Алжир, Єгипет. 

Тема 3.2. Конго, Нігерія. 

Розділ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ КРАЇН ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

Тема 4.1. Аргентина, Бразилія, Венесуела. 

Розділ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЮЧОВИХ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

Тема 5.1. Мексика, США, Канада. 

Розділ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА АВСТРАЛІЇ 

Тема 6.1. Австралія. 

 

Технічне і програмне забезпечення 



 

Персональний комп’ютер, з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань. Використання електронної пошти для контролю отриманих завдань, 

виконаних студентами в ході самостійної роботи та проходження поточного 

контролю. Використання веб-ресурсів навчальних дисциплін КНУКІМ 

(https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php), веб-середовища дистанційного 

навчання КНУКІМ як системно організованої сукупності веб-ресурсів навчальних 

дисциплін, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання як технологій 

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 

ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

Інтернету та Zoom. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни: 

1. Дікарєв О.І., Степанов О.П. Країнознавство: геостратегічний вимір відносин 

держав. К.: Юристконсулбт, 2014. 435 с. 

2. Барановська В.М., Дікарєв О.І. Витоки міжнародно-правового регулювання та 

управління водневою економікою країн світу / Монографія. В авторські 

редакції. К.: Ліра-К, 2021. 424 с. 

3. Белінська Я. В., Дікарєв О. І. Дипломатія в контексті розвитку міжнародних 

відносин. У 2-х томах. Ірпінь : Університет УФС, 2019. 924 с. 

 

Основна література:  

1. Африканские страны в современных международных отношениях: новые 

рубежи. Москва : ИАфр РАН 2017. 264 с.  

2. Бородина М. Ю., Рыжов И. В., Аверьянова Д. А. Модели 

межгосударственного сотрудничества на Ближнем Востоке. Мировая 

политика. 2020. № 4. С. 18–31. 

3. Дахно І. І. Історія країн світу. Довідник. Київ : Центр учбової літератури, 

2007. 816 с. 

4. Дергачев В. Геоэкономика. Київ : ВИРА-РБ, 2002. 512 с. 

5. Лебедева М. М. Современные государства в политической системе мира. 

Сравнительная политика. 2011. №2(4(6)). С. 19–26. 

6. Страны-гиганты: проблемы территориальной стабильности / ред. И. М. 

Бусыгина, Л. В. Смирнягин, М. Г. Филиппов. Москва : МГИМО – 

Университет, 2010. 217 с. 

7. Тихонравов Ю. В. Геополитика. Москва : ЗАО Бизнес-школа «Интел-

синтез». 1998. 368 с. 

8. Трейвиш А. И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами 

страноведа. Москва : Новый хронограф, 2009. 376 с. 

9. Цымбурский В. Л. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и 

хронополитические интеллектуальные расследования. Минск : Европа, 2011. 

https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php


371 с. 

10. Языков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918–

1945 гг.). Москва : ИНФРА-М, 2000. 352 с. 

11. Ясухиро Накасонэ. Государственная стратегия Японии в XXI веке. Москва : 

NOTA BENE, 2001. 312 с. 

 

Додаткова література:  

1. Бірдсалл С., Флорін Д. Географія США. Київ, 2000. 208 с. 

2. Бойко Н. А. Экономическая и социальная география: Учеб. пособие. Київ : 

КНЕУ, 2002. 216 с. 

3. Галибина-Лебедева Е. С. Протестантские церкви и секты как политический 

фактор в Латинской Америке. Мировая политика. 2020. № 3. С. 33–50. 

4. Григорьева Ю. Г. Монголия и Республика Корея: межгосударственное 

сотрудничество и внешнеполитические интересы. Мировая политика. 2019. № 

4. - С. 13–25. 

5. Емельяненко Е. Г. Постколониальная Африка: проблемы и перспективы. 

Мировая политика. 2020. № 2. С. 86–101. 

6. История Европы / Ж. Альбедер и др. Минск : Вышэйш. шк. 1996. 382 с. 

7. Історія світової культури. Культурні регіони : навч. посіб. / заг. ред. Л. Т. 

Левчук. Київ : Либідь, 2000. 520 с. 

8. Климанов Н. В., Мазлумян Д. Э. Международно-правовой статус 

Арктического региона и его роль в современной системе международных 

отношений. Международное право. 2020. № 3. С. 12–18. 

9. Костогрызов П. И. Феномен латиноамериканского неоконституционализма. 

Право и политика. 2016. № 12. С. 1492–1500. 

10. Мороз Е. Н. Правовые проблемы и перспективы делимитации 

континентального шельфа в Арктике. Международное право. 2021. № 2. С. 

37–48. 

11. Народонаселение: Энциклопедический словарь. Москва : БРЭ, 1994. 640 с. 

12. Пак Е. Г. O роли культуры в «южнокорейском экономическом чуде»: 

социально-философский анализ. Философия и культура. 2017. № 1. С. 51–56.  

13. Rahmatova D. J. Наблюдаемые в мире геополитические угрозы и их влияние на 

государственную безопасность. Конфликтология / nota bene. 2019. № 2. С. 1–

6. 

14. Раднаева В. В. Концепция мягкой силы в политической культуре Китая. 

Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 1. С. 65–71. 

15. Сидорова Г. М. Политический тупик в Демократической Республике Конго: 

военные преступления и вопросы правосудия. Конфликтология / nota bene. 

2016. № 3. С. 190–200. 

16. Урсул А. Д. Латиноамериканский вектор достижения глобальной 

устойчивости. Мировая политика. 2020. № 2. С. 102–115. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Країнознавство»передбачає роботу колективів: 1) в 

аудиторії 2) з технологіями дистанційного навчання в формі комплексу освітніх 

технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30731
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30731
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30731


надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у КНУКІМ (адреса 

Веб-ресурсі навчальних дисциплін КНУКІМ - 

https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php). Головною метою впровадження в 

КНУКІМ платформи електронного навчання є: розширення можливостей доступу до 

якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від форми навчання; 

змістове наповнення освітньо-інформаційного простору Університету; підвищення 

якості і ефективності освітнього процесу шляхом застосування сучасних технологій 

дистанційного навчання. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. Усі 

письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курс «Країнознавство» представляє собою систематизоване зібрання інформації та 

засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних 

дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою 

веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів. Курс має 

встановлену структуру з обов’язковими складовими: 1.Анотація курсу, де вказано, 

для якої спеціальності призначений, курс і семестр викладання, викладач(і). 

2.Загальна інформація про дисципліну, у якій подано робочу програму, інформація 

про автора, викладача, розклад занять, критерії оцінювання, рекомендовані джерела, 

глосарій (термінологічний словник); Навчально-методичні матеріали з кожного 

розділу (теми): Теоретичні (лекційні) матеріали. Завдання для самостійної роботи 

студентів. Засоби оцінювання знань з теми, розділу. Підсумкова атестація 

(контрольні запитання, тест для самоконтролю, підсумковий тест та/або завдання 

для оцінювання студента). 

Необхідно враховувати специфіку психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання як систему засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 

яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості в 

процесі синхронного режиму. Взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання 

(особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес за 

дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти 

тощо)), під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) 

вимагає креативності, лояльності, терпіння і знання системи управління веб-

ресурсами навчальних дисциплін. Тобто сторони такого процесу навчання 

орієнтуються в програмному забезпеченні як для створення, збереження, 

накопичення та передачі веб-ресурсів, так й для забезпеченні авторизованого 

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. Система управління 

дистанційним навчанням включає програмне забезпечення, призначене для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу. Доступ до ресурсів Платформи електронного навчання 

персоніфікований. Логін та пароль для входу студенти отримують в деканаті, 

науково-педагогічні працівники – у адміністратора системи. Користувачі 



персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання паролів. Усі 

електронні курси розміщуються в розділах кафедр, у розділах факультетів 

розміщуються курси загального призначення для усіх студентів факультету. 

Студенти та науково-педагогічні працівники мають доступ лише до тих 

електронних навчальних курсів, на яких вони зареєстровані для участі в освітньому 

процесі. Реєстрація студентів на навчальному курсі здійснюється адміністратором 

системи. Після закінчення навчання на курсі адміністратор відраховує студентів з 

числа його учасників. 
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