
Анотація навчальної дисципліни  

«Регіонознавство та краєзнавство» 
 

1. Назва дисципліни – «Регіонознавство та краєзнавство». 

2. Лектор – доцент Телебєнєва Євгенія Юріївна 

3. Статус – за вибором 

4. Курс – 1 (другого (магістерського) рівня вищої освіти), семестр – 2. 

5. Кількість: кредитів – 4; академічних  годин – 120 (у т.ч. лекції – 12, 

практичні заняття – 24‚ самостійна робота – 42). 

6. Попередні умови для вивчення – курс тісно пов’язаний із суспільно-

географічними дисциплінами «Географія світового господарства», «Регіональна 

економічна і соціальна географія», «Економічна та соціальна географія України». 

7. Опис курсу: Мета курсу – надати загальні уявлення про просторово-

територіальну організацію держав світу, міжнародні організації глобального і 

регіонального рівнів  та взаємовідносини України з ними на сучасному етапі 

розвитку; формувати  у студентів комплексний підхід до вивчення країн і регіонів 

світу. 

Задачі курсу: формувати вміння самостійного аналізу геополітичних, 

природно-кліматичних, етнодемографічних, культурно-цивілізаційних, історичних, 

суспільно-географічних, економічних та політико-правових особливостей розвитку 

країн і регіонів. Знати місце географічного країнознавства в системі географічних 

наук та його зв’язки з іншими науками,  закономірності й принципи 

країнознавства, форми правління та адміністративно-територіальний устрій держав 

світу, головні міжнародні організації світу, типологію країн світу, загальні засади 

районування  світу;  характеризувати основні етапи формування політичної карти 

світу, регіональний поділ світу, категорії географічного положення, особливості 

розвитку господарства регіонів та окремих країн світу, перспективи їх розвитку; 

аналізувати роль і місце у світовому господарстві країн світу, характерні риси і 

структуру господарства окремих країн світу, сучасний стан взаємовідносин 

України з основними міжнародними організаціями та ключовими світовими 

державами; складати порівняльну характеристику регіонів та країн світу за 

певними ознаками.  

Зміст курсу: Об'єкт і предмет регіонознавства та  країнознавства. 

Закономірності й принципи регіонознавства та  країнознавства. Держави та 

території на політичній карті світу. Форми правління та адміністративно-

територіального устрою держав світу. Етапи формування політичної карти світу. 

Сучасні зміни на політичної карти світу. Типологія країн світу. Міжнародні 

організації  світу. Географічне положення та територія держави. Кордони держави 

та їхні функції. Внутрішній поділ країн. Регіональний поділ світу. Характеристика 

країн Європейського Союзу та країн СНД.  

 



8. Форми та методи навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота 

студентів згідно програми курсу. 

9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – усне експрес-

опитування, виконання практичних робіт, поточна контрольна робота, залікова 

контрольна робота. 

10.  Навчально-методичне забезпечення. опорні конспекти лекцій, методичні 

розробки практичних занять. 

11. Мова викладання – українська. 

 


