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 1. Мета дисципліни «Регіонознавство» − формування у здобувачів 

освітньо-наукового рівня «доктор філософії» комплексного підходу до 

вивчення найбільших регіонів світу, виходячи з характерних рис їхнього 

історичного розвитку, міжнародної взаємодії, специфіки географічного 

розташування, демографічного потенціалу, наявних мінерально-сировинних 

ресурсів і економічної інфраструктури. Опанування курсу сприяє формуванню 

чіткого уявлення, у який саме спосіб здійснюються країнознавчі дослідження у 

регіональному вимірі. Належна країнознавча підготовка на стику географії, 

економіки, зовнішніх зносин та історії дозволить здобувачам більш ефективно 

написати свою дисертаційну роботу із урахуванням різноманітних аспектів, що 

впливають на об’єкт і предмет дослідження тем, пов’язаних із зовнішньою 

політикою та глобалізацією.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

(за наявності): 

 

1. Знати класифікацію регіонів світу та уміти виокремлювати їхні 

основні складові. 

2. Вміти використовувати основоположні джерела масової інформації 

найбільших країн обраних регіонів світу. 

3.Володіти навичками і науковими методами, які дозволяють 

здійснювати аналіз геополітичних, економічних, демографічних і культурних 

особливостей обраних для розгляду регіонів світу.  

3. Анотація навчальної дисципліни: «Регіонознавство» є вибірковою 

дисципліною професійно-практичної підготовки аспірантів другого року 

навчання за освітньо-науковим рівнем «Доктор філософії». Опанування курсу 

сприяє формуванню чіткого уявлення, у який саме спосіб здійснюються 

країнознавчі дослідження у регіональному вимірі. Належна країнознавча 

підготовка на стику географії, економіки, зовнішніх зносин та історії дозволить 

здобувачам наукового ступеня більш ефективно написати свою дисертаційну 

роботу із урахуванням різноманітних аспектів, що впливають на об’єкт і 

предмет дослідження тем, пов’язаних із зовнішньою політикою та 

глобалізацією. Дисципліна передбачає встановлення особливостей таких 

регіонів як північноафриканський, близькосхідний, східноазійський, 

південноазійський, латиноамериканський та карибський.   

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) ознайомлення слухачів із понятійно-категоріальним апаратом 

курсу «Регіонознавство», зокрема з його базовим поняттям, яким 

вважається регіон; 

2) вивчення праць відомих науковців, що займалися 

обґрунтуванням визначень регіону та виокремлювали його 

основні види; 



3)  виявлення історичних, культурно-цивілізаційних, геополітичних, 

суспільно-економічних, політико-правових, етнодемографічних і 

природно-кліматичних особливостей розвитку регіонів і країн у 

їхніх межах; 

4) аналіз взаємозв’язків між географічним розташуванням і 

розміщенням продуктивних сил та специфікою 

зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної регіональної 

політики провідних країн найбільших регіонів світу;  

5) встановлення кореляції між геополітичним розташуванням та 

характером зовнішньої політики країн у межах певного регіону; 

6) пошук культурно-цивілізаційних (релігійних) зв’язків між 

країнами в межах одного регіону; 

7) формування вміння використовувати регіонознавчу інформацію 

у майбутній фаховій роботі. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. 

комунікація 4. автономність та 

відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумков

ій оцінці з 

дисциплін

и 
К

Код 
Результат навчання 

  Знати та володіти теоретичними знаннями про: 
1

1.1 

знати понятійно-категоріальний 

апарат наукової дисципліни 

«Регіонознавство», зокрема, 

дефініції регіону 

лекція, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота 

3% 

1

1.2 

розуміти основні поняття зі сфери 

регіонознавства 

семінар усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

3% 

 Вміти: 
1

2.1 

уміти встановити геополітичні та 

економічні особливості Австралії, 

регіонів Східної та Південної Азії, 

США, країн Середньої Америки, 

Південної Америки та Карибського 

басейну 

лекція, cемінар, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

           10% 

1

2.2 

вміти орієнтуватися у політичних, 

соціальних та гуманітарних 

проблемах регіонів сучасного світу; 

показати взаємозв’язок між 

глобальними проблемами людства і 

міждержавними конфліктами у 

визначених для вивчення регіонах 

світу; мати змогу аналізувати роль 

та місце релігійного чинника у 

зовнішній політиці країн обраного 

регіону 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

10% 



1

2.3 

уміти добирати, систематизувати й 

аналізувати інформацію, що 

стосується певного регіону 

самостійна робота усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

4% 

2

2.4 

вміти будувати загальну схему 

дослідження окремого регіону світу 

самостійна робота усна відповідь 7% 

2

2.5 

застосовувати системний і 

порівняльний підходи при 

дослідженні регіонів світу 

самостійна робота усна доповідь, 

екзаменаційна 

робота 

5% 

2

2.6 

вміти формулювати припущення, 

передбачення та прогнози у 

міжнародних відносинах 

семінар, самостійна 

робота 

усна відповідь 5% 

1

2.7 

 

 

вміти визначати місце держави у 

міжнародних відносинах регіону й 

частини світу 

семінар, самостійна 

робота 

усна відповідь, 

контрольна 

робота, 

екзаменаційна 

робота 

10% 

3

2.8 

вміти складати наукову 

бібліографію з проблематики 

певного регіону 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усна доповідь 7% 

3

2.9 

вміти застосовувати основні методи 

наукових досліджень у сфері 

міжнародних відносин і 

споріднених дисциплін 

самостійна робота усна доповідь, 

екземанаційна 

робота 

3% 

2 Отримати базові комунікативні навички: 
4

3.1 

брати участь у тематичних 

дискусіях і аргументовано 

представляти свою позицію та точку 

зору 

семінар, самостійна 

робота 

усна доповідь 3% 

4

3.2 

обирати мовні засоби, необхідні для 

цілісності та логічності викладу 

наукового тексту, застосовувати 

практичні навички усного і 

писемного наукового мовлення 

семінар  усна доповідь 10% 

Демонструвати відповідальність і автономію: 
4

4.1 

обстоювати активну громадянську 

позицію в питаннях захисту 

національних інтересів України у 

відносинах з державами Північної 

Америки, Азії, Африки й 

Латинської Америки 

семінар усна відповідь 5% 

4

4.2 

демонструвати здатність до 

саморозвитку шляхом оволодіння 

новими знаннями про Австралію, 

регіони Східної та Південної Азії, 

США, країн Середньої Америки, 

Південної Америки та Карибського 

басейну 

самостійна робота усна відповідь, 

екзаменаційна 

робота, 

контрольна 

робота 

5% 

4

4.3 

Виявляти академічну та професійну 

доброчесність у наукових 

самостійна робота екзаменаційна 

робота, 

10% 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

Результати 

навчання 

дисципліни  

(код)  

Програмні 

результати 

навчання (назва) 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2 4.1 4.2 

 

 

4.3 

ПРН 9. 

Застосовувати 

ключові 

положення 

сучасних 

наукових теорій і 

методологію в 

ході аналізу та 

прогнозування 

тенденцій 

розвитку 

глобальної та 

регіональних 

міжнародних 

систем 

+    +  

+ 

   +   +      +   +   +    

ПРН 16. 

Систематизувати 

інформацію про 

основні 

міжнародні події, 

явища, процеси в 

ході здійснення 

наукового 

дослідження 

    + 

 

  +     +   +   +      +   +   + 

 

 

7.1. Форми оцінювання:  

– семестрове оцінювання:  

№ Види роботи кількість Мінімальна 

оцінка 

Максимальна 

оцінка 

1.  Участь у дискусії 2 14 2*20=40 

дослідженнях контрольна 

робота 



на семінарських 

заняттях 
 

 

2.  Підсумкова 

контрольна 

робота 

1 

 

 

 

1*6=6 1*20=20 

 Всього 3 

 

20 60 

 

 

- підсумкове оцінювання у формі письмового екзамену:  

 

 ЗМ1/) ЗМ2/ екзамен Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 10 10 24 /40 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 

балів. 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Семінарські заняття проводяться згідно навчального розкладу в формі 

дискусії. Участь в дискусії на семінарському занятті оцінюється максимально в 

20 балів. Для зарахування курсу протягом періоду навчання слухач має 

отримати не менше 14 балів за участь у семінарських заняттях.  

На останньому лекційному занятті проводиться модульна контрольна 

робота. Вона максимально оцінюється в 20 балів. Для зарахування курсу 

слухач має отримати не менше 6 балів за модульну контрольну роботу.  

Письмовий екзамен відбувається згідно навчального розкладу в формі 

розгорнутої письмової відповіді на запропоновані запитання. Оцінка за іспит не 

може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 

Якщо здобувач на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, 

відведених на екзамен), то вони не додаються до семестрової оцінки незалежно від 

кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційну відомість у графі 

«Підсумкова оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. 

 

 

 

 



Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 

 

 

90-100 

Добре / Good 

 

 

75-89 

Задовільно / Satisfactory 

 

 

60-74 

Не зараховано / Fail 

 

 

0-59 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 

 

Назва теми 

Кількість годин 

лекці

ї 

семінари самостійна 

робота 

 

1. Вступ до курсу. Регіонознавство 

Австралії 

2  10 

2. Регіонознавство Східної Азії  2            10 

3. Регіонознавство близькосхідного 

регіону на прикладі Саудівської 

Аравії та монархій Перської 

затоки 

2 2 10 

4. Регіонознавство Північної Африки 2  10 

5. Регіонознавство Південної Азії на 

прикладі Індії та Пакистану  

    2  10 

6. Регіонознавство Південної     2  10 



Америки на прикладі Ла 

Платських країн 

7. Регіонознавство Карибського 

басейну на прикладі великих 

Антильських островів 

    2  10 

8. Регіонознавство Середньої 

Америки на прикладі Мексики та 

країн Центральної Америки 

    2 2 10 

9. Регіонознавство Північної 

Америки на прикладі США та 

Канади 

    2  16 

 Всього за курс 

 

18 4 96 
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