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1. КОНЦЕПЦІЯ КУРСУ 
 

 
 
За навчальним планом для спеціальності “Міжнародні 

відносини” МДГУ ім. Петра Могили введено курс “Країно-
знавство” загальним обсягом 324 год., з них: лекції складають 113 
год., групові заняття – 66 год., консультації – 4 год. Об’єктом 
вивчення країнознавства є країни як основні одиниці соціально-
політичної організації світу, а також їх регіональні угруповання. 
Основне завдання курсу – формування у старшокласників 
сучасних уявлень про геополітичну картину світу через 
комплексне, ширше за своїм змістом, вивчення країн шляхом 
систематизації та узагальнення різнорідних даних про їх історію, 
природу, населення, господарство, соціальну сферу та культуру. 
Розв’язування такого завдання вимагає знання основ географії, 
історії, зарубіжної літератури, музики й образотворчого 
мистецтва, тому курс “Країнознавство” передбачає широкі 
міжпредметні зв’язки.  

Вивчення країни здійснюється за таким планом: 
 Територія (географічне положення, площа, форми 

державного устрою та правління). 
 Історичний розвиток.  
 Природа (особливості природних умов, забезпеченість 

ресурсами). 
 Народонаселення (кількість, структура, тривалість життя, 

розміщення, міграції населення, типи поселень).  
 Господарство (характеристика провідних галузей 

промисловості, сільського господарства, транспорту, сфери 
послуг і територіальної структури економіки). 
 Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики. 
 Культура (етногеографічні особливості, традиції, заняття і 

спосіб життя, всесвітньо відомі пам’ятки природи та культури, 
які стали своєрідними візитними картками країн, внесок у світову 
культурну спадщину видатних діячів науки, літератури, музики, 
образотворчого мистецтва). 

Характеризуючи географічне положення, природні умови і 
ресурси країн, студенти повинні спиратися на вже здобуті знання 
про їх розташування, рельєф, клімат, внутрішні води, ґрунти, 



 

 

5 

корисні копалини, водні, лісові, агрокліматичні, рекреаційні 
ресурси зі шкільних курсів географії.  

Країнознавство обов’язково містить історичний елемент, 
який передбачає висвітлення вузлових моментів минулого кожної 
країни, щоб не бути “блідою копією місцевості”. Питання 
особливостей народонаселення, своєрідності культури, політик-
ного життя та господарської діяльності є основою змісту курсу. 
Характеристика політичного життя передбачає показ політичних 
партій, основної спрямованості їх програм, пріоритетні напрями 
внутрішньої та зовнішньої політики країни. При характеристиці 
господарства акцентується увага на галузях спеціалізації. У сфері 
послуг окремих країн виділяються галузі освіти, спорту, туризму, 
знання про які особливо актуальні й цікаві для молодої людини. 
У зовнішньоекономічних зв’язках держав потрібно виділяти 
зв’язки з Україною. Детальність і глибина, з якою розкривається 
кожний пункт характеристики країни, визначаються проявом її 
специфічних і типових рис. 

Програмою передбачено проведення семінарських та 
практичних занять. 

Студент при вивченні курсу країнознавства повинен знати:  
 об’єкт вивчення країнознавства, історико-географічні 

регіони світу; 
 склад того чи іншого регіону; 
 мати уявлення про історичний розвиток країн та 

особливості культури; 
 форми правління та державного устрою, особливості 

природи країн світу; 
 особливості народонаселення, галузі спеціалізації, зов-

нішньоекономічні зв’язки країн світу; 
 політичні системи країн світу; 
 визначати роль культури країн регіону у формуванні 

світової цивілізації. 
Студент повинен вміти: 

 користуватися різними джерелами країнознавчих знань; 
 
 аналізувати процеси світової, зокрема європейської, 

економічної інтеграції; 
 визначати географічне положення країн; оцінювати 

забезпеченість ресурсами; 
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 показувати на карті найбільші промислові та культурні 
центри держав; 
 робити висновки про тенденції розвитку транспорту, 

туризму, зовнішньоекономічної діяльності, про причини високого 
індустріального розвитку країн того чи іншого регіону; 
 аналізувати політичне життя країн світу, пропонувати 

способи розв’язання конфліктів у “гарячих точках” планети, 
оцінювати миротворчу місію України. 
 визначати географічне положення країн; оцінювати забез-

печеність ресурсами; 
 характеризувати природні, соціально-економічні та куль-

турні особливості країни та регіону; 
 




