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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1 Мета викладання дисципліни 

Сформувати у студентів систематизовані знання і розуміння: 1) формування 

політичного устрою країн світу та України та його впливу на перебіг внутрішніх та 

зовнішніх суспільних процесів; 2) особливостей геополітичних міждержавних 

відносин в сучасному світі та місце в них України; 3) територіального розподілу 

політичних інституцій (організацій, партій, систем управління тощо); 4) історичних 

та сучасних тенденцій в формування електоральної думки населення України; 5) 

сучасних політичних проблем та можливих шляхів їх подолання. 

 

1.2 Завдання вивчення дисципліни 

 розкрити студентам зміст курсу “Політична географія та геополітика України” 

як окремої суспільно-географічної науки; 

 ознайомити студентів з політичною географією світу та України, основними її 

показниками, з методикою досліджень і його характеристик, політико-культурним 

потенціалом населення;  

 навчити студентів розуміти та розрізняти основні політико-електоральні та 

геополітичні особливості регіонів світу та України, а також давати їх оцінку;  

 розвинути у студентів уміння давати оцінку електоральній поведінці 

населення в різних регіонах України та визначати її вплив на різні суспільно-

географічні процеси, в тому числі й економічні; 

 показати значення політичної географії та геополітики як у наукових 

дослідженнях, так і в суспільних відносинах населення в Україні та в світі. 

 

1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення 

дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни „Політична географія та геополітика України” 

студент повинен: 

знати: 

 структуру предмету, відмінні риси науки від інших галузей знань та місце її 

серед них, історію розвитку теоретико-методологічних та наукових поглядів 

політичної географії та геополітики; 

 особливості формування та сучасного перебігу політичних процесів, їх 

класифікації, впливу на суспільний та економічний розвиток регіонів та країн світу, 

в тому числі й України; 

 різні види та підходи до класифікації політичних систем; 

 способи і засоби вирішення геополітичних проблем у різних країнах світу та 

Україні; розуміти важливість регіонального підходу до вивчення політико-

географічних проблем та пошуку шляхів їх вирішення; 

 зміст, фактори,  види і принципи політико-суспільної діяльності населення 

світу та формування цивілізаційних регіонів світу; 



 роль урбанізації та глобалізації у формуванні геополітичного розвитку країн 

та регіонів України; геополітичні проблеми країн світу та регіонів України, шляхи їх 

вирішення. 

 

вміти: 

 аналізувати політико-географічне положення окремої держави; 

 визначати особливості державних кордонів; 

 характеризувати форми правління та державного устрою країн світу; 

 аналізувати політико-географічну ситуацію в окремій країні або регіоні; 

 виявляти географічні особливості сучасних воєнно-політичних 

конфліктів тощо.  

 Для якісного опанування навчальної дисципліни необхідна ефективна 

самостійна робота студентів — постійна систематична робота з різноманітними 

джерелами інформації: енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, 

науковими монографіями та статтями, картами, атласами, науково-популярною 

літературою тощо.   

 

 

 



2. СТРУКТУРА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ, НАВЧАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСЦИПЛІНИ  

„ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ” ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Компетенції 

(прогнозовані 

результати  

навчання) 

Тема 

 змістового 

модуля (ЗМ), 

навчального 

елементу (НЕ) 

Зміст навчального елементу 

 

 

Вид заняття 

(к-сть год.) 

 

 
 Л    С  Ср Пр Лаб 

Види  

діяльності 

та 

поточного 

контролю 

на занятті 

К
-с

т
ь

 б
а
л

ів
 

ІНДЗ 

(за 

вибором) 

К
-с

т
ь

 б
а
л

ів
 з

а
 

ІН
Д

З
 

Всього 

балів за 

види 

навч. 

занять 

НЕ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
Знати і 

розуміти: суть 

та визначення, 

предмету, 

структуру і 

функції 

теоретичні 

концепції його 

становлення і 

розвитку. 

НЕ 1.1 

Лекція 

Вступ до курсу 

«Політична 

географія та 

геополітика 

України». 

Історія 

розвитку 

політичної 

думки 

Мета, структура і предмет курсу. Значення курсу для 

географів різного профілю.  

Визначення даного предмету. 

 Наукові і практичні завдання „Політичної географії 

та геополітики України”. Історія розвитку політичної 

думки в Україні.  

Політична географія в системі наук. Взаємозв’язки 

предмету з іншими науками.  

Методологія та методика проведення політико-

географічних досліджень 

2     

– конспект 

лекцій 

- тестування 

1 - реферати 

чи проекти 

на  

індивідуаль

ну  

тему  

за вибором 

(ІНДЗ) 

10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміти і 

знати: шляхи 

становлення 

науки  в Україні. 

Вміти: 

здійснювати 

аналіз текстової 

інформації  

Самостійна 

робота  

Розвиток 

політико-

географічних 

ідей 

Історичні віхи розвитку політичної географії в світі 

та в Україні. Її значення, та важливість для науки 

різних політико-географічних систем та поглядів 

вчених 

 

  6   – конспект 

- тестування 
2 

Розуміти і 

знати: 

особливості 

формування 

науки в Україні. 

Вміти:  
складати таблиці 

Практична 

робота № 1 

Історія 

розвитку 

політичної 

думки в 

Україні 

Виконання практичноїї роботі згідно методичної 

інструкції. 

 

   2  - виконання 

завдань  

-оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

2 



Знати і 

розуміти:  

Особливості 

формуваня 

території 

України від 

зародження її 

державності до 

сучасного етапу 

розвитку 

НЕ 1.2 

Лекція 

Українська 

державність, 

державна 

територія, 

кордони 

Українська державність. Геополітичне положення 

України. Кордони України та їх зміни. Державна 

територія та її формування. Суцільна українська 

етнічна територія. 

2 

 

 

 

 

    – конспект 

лекцій 

- тестування 

2 6 

Розуміти і 

знати: 

Особливості 

формування 

території 

України. Вміти:  

здійснювати 

аналіз текстової 

інформації та 

будувати 

структурно-

логічні моделі 

Самостійна 

робота 

Україна – 

Європейська 

держава: 

історія її 

виникнення та 

формування 

території 

Історичні особливості формування території України 

та її політико-географічне та геополітичне значення в 

різні часи в світі та Європі. Сучасне політико-

географічне положення України. 

 

  6   – конспект 

- тестування 

1 

Розуміти і 

знати: 

особливості 

формування 

державної 

території 

України.  

Вміти:  
будувати 

картограми та 

графіки, а також 

аналізувати їх 

 

 

Практична 

робота № 1 

Формування 

території 

України 

Виконання практичноїї роботі згідно методичної 

інструкції. 

 

   4  - виконання 

завдань  

-оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

3 



Знати і 

розуміти: зміст і 

характерні риси  

державно-

територіального 

устрою в Україні 

НЕ 1.3 
Лекція 

Державно-

територіальни

й устрій 

України 

 

Поняття про державно-територіальний устрій 

України. Чинники, що визначають його формування. 

Основні показники, які використовують при 

виділенні адміністративно-територіальних одиниць в 

Україні в різні часи. 

 
 

 

 

2     – конспект 

лекцій 

- тестування 

2 7 

Розуміти і 

знати: 

особливості змін 

адміністративно-

територіального 

устрою.  

Вміти:  

користуватись 

картографічними 

методами 

дослідження  

(Самостійна 

робота) 

Формування 

адміністративн

о-

територіальног

о устрою 

України в ХХ 

– ХХІ столітті 

Особливості формування адміністративно-

територіального устрою України в ХХ – ХХІ столітті. 

Сучасна адміністративно-територіальна реформа. 

  6   – конспект 

– графічні 

моделі  

- тестування 

2 

Розуміти  

і знати: зміст і  

способи  

картографічного 

зображення АТУ 

Вміти: 
аналізувати 

карти та 

застосовувати 

доцільні засоби і 

способи 

зображення 

Практична 

робота №3 

Адміністратив

но-

територіальни

й устрій 

України: 

формування та 

сучасний стан 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкцій. 

 

 

 

 

   4  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

3 



Знати і 

розуміти: зміст і 

характерні риси  

Політико-

географічних 

функцій 

етнокультурних 

взаємин в 

Україні 

НЕ 1.4 
Лекція 

Політико-

географічні 

функції 

етнокультурни

х взаємин в 

Україні. 

Поняття про етнокультурні взаємини між регіонами 

України та їх вплив на політико-географічну 

ситуацію. Чинники, що визначають етнокультурний 

розвиток. Етнокультурний потенціал регіонів 

України. Регіональні відміни в показниках 

етнокультурного потенціалу України.  

 

4     – конспект 

лекцій 

- тестування 

2   7 

Розуміти і 

знати: 

характерні риси 

етнокультурного 

розвитку 

регіонів України.  

Вміти:  

користуватись 

методами 

дослідження та 

складати логічні 

схеми 

(Самостійна 

робота) 

Етнокультурни

й розвиток 

регіонів 

України 

Етнокультурний розвиток регіонів України та його 

складові. Особливості етнокульутрного впливу на 

політичну та геополітичну ситуацію в регіонах 

України. 

  10   – конспект 

– графічні 

моделі  

- тестування 

2 

Розуміти  

і знати: зміст і  

способи  

картографічного 

зображення 

етнодемографічн

ого розвитку 

регіонів 

Вміти: 
аналізувати 

карти та 

застосовувати 

доцільні способи 

зображення для 

їх створення 

Практична 

робота №3 

Етнодемографі

чний розвиток 

регіонів 

України (в 

контексті 

суспільно-

політичних 

відносин). 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкцій. 

 

 

 

 

   4  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

3 



Знати і 

розуміти: зміст і 

характерні риси  

географії 

політичних 

партій в Україні 

НЕ 1.5 
Лекція 

Географія 

політичних 

партій в 

Україні 

Електоральні вподобання населення в призмі його 

партійної приналежності. Виборчі процеси та 

електоральні їх відміни в регіонах України. 

Національні та місцеві політичні партії та їх 

представництва в державних та місцевих органах 

влади. 

4     – конспект 

лекцій 

- тестування 

1   5 

Розуміти і 

знати: 

особливості 

електоральної 

поведінки 

населення 

Вміти: 

аналізувати різні 

джерела 

електоральної 

інформації  

Самостійна 

робота  

електоральна 

поведінка 

населення в 

Україні та її 

регіональні 

відміни. 

Особливості електоральної поведінки населення в 

регіонах України. Національні та місцеві політичні 

партії та їх представництва в державних та місцевих 

органах влади. 

  8   – конспект 

– графічні 

моделі  

- тестування 

1 

Розуміти і 

знати: методи і 

принципи 

порівняльного 

аналізу  

Вміти: 
здійснювати 

регіональний 

аналіз і складати 

опис 

територіальних 

відмін в регіонах 

України 

Практична 

робота №4 

Електоральні 

відміни 

регіонів 

України (на 

прикладі 

різних 

виборчих 

процесів) 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкції. 

 

 

   6  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

3 

 НЕ 1.6 

Підсумкове 

заняття 

Підготовка та написання модульної контрольної 

роботи або, за побажаннями студентів, надання 

консультацій до її написання (тоді вона виконується 

у вільний час студентів)  

2 - 8 - -   

РАЗОМ ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 
16 - 44 20 -  30  10 30 



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

Знати і 

розуміти: суть 

та визначення, 

предмету, 

структуру і 

функції, 

теоретичні 

концепції 

НЕ 2.1 

Лекція 

Предметна 

область 

геополітики 

Мета, структура і предмет геополітики. Значення 

курсу для географів різного профілю.  

Визначення даного предмету. 

Наукові і практичні завдання „Геополітики України”.  

Геополітика в системі наук. Взаємозв’язки предмету 

з іншими науками.  

Методологія та методика проведення геополітичних 

досліджень 

2     – конспект 

лекцій 

- тестування 

3 - реферати 

чи проекти 

на  

індивідуаль

ну  

тему  

за вибором 

(ІНДЗ) 

10 7 

Розуміти і 

знати: шляхи 

становлення 

науки  в Україні. 

Вміти: 

здійснювати 

аналіз текстової 

інформації  

Самостійна 

робота 

Геополітика як 

суспільно-

географічна 

наука 

Географічні особливості формування геополітики в 

Україні.  

Регіональні проблеми розвитку геополітичних ідей в 

Україні. 

  6   – конспект 

– графічні 

моделі та 

таблиці 

- тестування 

2 

Розуміти і 

знати: 

особливості 

формування 

науки в Україні. 

Вміти:  
складати таблиці 

та 

характеризувати 

їх 

Практична 

робота №6 

Геополітика як 

окрема 

суспільно-

географічна 

наука 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкції. 

 

   4  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

2 

Розуміти і 

знати: шляхи 

становлення 

науки  в Україні. 

Вміти: виділяти 

геополітичного 

розвитку 

України 

НЕ 2.2 

Лекція 

Розвиток 

геополітичної 

думки в 

Україні 

Історія розвитку геополітичної думки в Україні. 

Концепції відомих геополітиків світу та України 

відносно геополітичного розвитку України. 

2     – конспект 

лекцій 

- тестування 

3   8 



Розуміти і 

знати: 

геополітичні 

концепції 

розвитку 

України 

Вміти: 
аналізувати їх як 

складових 

глобального 

процесу 

самостійна 

робота 

Геополітичні 

концепції 

розвитку 

України в ХХ-

ХХІ столітті.  

Геополітичні концепції розвитку України в ХХ-ХХІ 

столітті. С.Рудницький, Ю.Липа, М. Дністрянський 

та інші вчені. 

  6   – конспект 

– графічні 

моделі та 

таблиці 

- тестування 

2 

Розуміти і 

знати: методи і 

принципи 

теоретичного 

аналізу  

Вміти: 
здійснювати 

теоретичний 

аналіз і складати 

логічні схеми та 

таблиці 

Практична 

робота №7 

Розвиток 

геополітичних 

концепцій та 

доктрин в 

Україні та їх 

регіональний 

аспект 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкції. 

 

   5  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

3 

Знати і 

розуміти: зміст і 

характерні риси  

глобального  

політичного 

простору та 

місце України в 

ньому 

НЕ 2.3 

Лекція 

Глобальний 

політичний 

простір та 

місце України 

в ньому 

Поняття про глобальний політичний простір та місце 

України в ньому. Теорія цивілізацій С. Хангтінгтона. 
4     – конспект 

лекцій 

- тестування 

3   8 

Розуміти і 

знати: зміст 

поняття 

«глобалізація» та 

її вплив на 

процеси 

Самостійна 

робота 

Глобалізація та 

її вплив на 

суспільні 

процеси 

Глобалізація як об’єкт наукових досліджень різних 

українських та зарубіжних вчених. Вплив 

глобалізації на сучасну геополітичну ситуацію в світі 

та місце в ній України. 

  8   – конспект 

– графічні 

моделі та 

таблиці 

- тестування 

3 



Розуміти і 

знати: методи і 

принципи 

порівняльного 

географічного 

аналізу  

Вміти: 
здійснювати 

порівняльний 

аналіз і складати 

тематичні 

картосхеми; 

виявляти 

закономірності 

Практична 

робота №8 

Місце України 

в глобальному 

геополітичном

у просторі 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкції. 

 

   8  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

2 

Знати і 

розуміти: 

геополітичні 

інтереси та 

геополітику 

України 

НЕ 2.4 

Лекція 

Геополітичні 

інтереси та 

геополітика 

України 

Геополітична система сучасної України та 

особливості її формування. Геополітичні відносини 

України із різними країнами світу та із країнами-

сусідами.  

 

4     – конспект 

лекцій 

- тестування 

2   7 

Розуміти і 

вміти: 
аналізувати 

геополітичне 

місце України 

серед країн 

Європи 

Самостійна 

робота 

Геополітичне 

місце України 

на карті 

Європи. 

Україна – ЄС: 

сучасні 

відносини 

Геополітичне місце України на карті Європи. Україна 

– ЄС: сучасні відносини. Роль України у 

європейських відносинах. Асоціація України з ЄС. 

  8   – конспект 

– графічні 

моделі та 

таблиці 

- тестування 

2 

Розуміти і 

знати: методи і 

принципи 

аналізу  

та виявляти 

регіональні 

відміни 

Практична 

робота №9 

Геополітична 

ситуація в 

Україні 

Виконання практичної роботи згідно методичної 

інструкції. 

 

   6  - виконання 

завдань 

- оцінюван-

ня виконан-

ня роботи 

3 



 НЕ 2.5 

Підсумкове 

заняття 

Підготовка та написання модульної контрольної 

роботи або, за побажаннями студентів, надання 

консультацій до її написання (тоді вона виконується 

у вільний час студентів)  

2 - 5 - -      

  ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 14 - 31 25 -  30  10 30 

  ВСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ 30 - 75 45 -  60   60 

  ЗА МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ (ІСПИТ, ЗАЛІК) 40 

  ВСЬОГО ЗА ІНДЗ 40  

  ВСЬОГО 100 

 

 

 



3. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ 

САМОПЕРЕВІРКИ ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розвиток політико-географічних ідей у XVI-XVIІІ ст.  

2. Розвиток політико-географічних ідей у ХІХ ст.  

3. Політико-географічні погляди Ф. Ратцеля. 

4. Політико-географічні ідеї Р. Челлєна.  

5. Політико-географічні погляди А. Мехена.  

6. Політико-географічні погляди Х. Маккіндера.  

7. Політико-географічні погляди Н. Спікмена.  

8. Політико-географічні ідеї К. Хаусхофера і нацистська геополітика.  

9. Головні напрями досліджень у політичній географії після Другої світової 

війни.  

10. Мондіалізм. Неомондіалізм.  

11. “Нова” політична географія: основні концепції.  

12. Сучасні напрями дослідження в геополітиці. 

13. Геополітична концепція С. Хантінгтона.  

14. Геополітичні ідеї З. Бжезінського.  

15. Політична геопросторова організація світу.  

16. Багатополярна модель сучасного світу, її ознаками.  

17. Типи територій у світі за правовим режимом.  

18. Географія територій з особливим правовим режимом. 

Завдання для самоперевірки 

1. Держава як політико-географічного аналізу.  

2. Предмет державознавчого політико-географічного аналізу.  

3. Структура історичної географії та її місце в системі наук.  

4. Методологія українознавчих політико-географічних досліджень.  

5. Методи регіональних політико-географічних досліджень.  

6. Життєвий шлях та наукова діяльність С. Рудницького.  

7. Формування С. Рудницьким основ українознавчого політикогеографічного 

аналізу.  

8. Праця С. Рудницького «Українська справа зі становища політичної 

географії».  

9. Життєвий шлях та політична діяльність Ю. Липи.  

10. Праця Ю. Липи «Чорноморська доктрина». 

11. Праця Ю. Липи «Розподіл Росії».  

12. Етногеографічне районування України як основа геоетнополітичного 

аналізу.  

13. Ідентифікація проблем та суперечностей етнополітичного розвитку 

регіонів України.  

14. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Крим.  

15. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Закарпатська область.  

16. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Чернівецька область.  



17. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Одеська область.  

18. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Донецький район.  

19. Релігійні відносини як чинник структуризації політичного простору 

України в історичній ретроспективі. 

20. Політико-географічні виміри сучасної релігійно-географічної ситуації в 

Україні. 

21. Вплив релігійно-конфесійних взаємин на регіонально-політичні процеси.  

22. Проблеми оптимізації політико-географічного положення та 

зовнішньополітичних зв’язків України.  

23. Проблеми становлення та функціонування Державного кордону України  

24. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України та перспективи її 

оптимізації.  

25. Перспективи формування симетричних відносин з Російською федерацією.  

 

4. ТЕМАТИКА ІНДЗ 
1. Виникнення і розвиток політичної географії як науки.  

2. Геополітика як суспільно-географічна наукова дисципліна.  

3. Політико-географічні та геополітичні погляди Ф. Ратцеля. 

4. Геополітична концепція Х. Маккіндера. 

5. Післявоєнна політична географія: провідні концепції. 

6. Провідні концепції «нової» політичної географії. 

7. Сучасні напрями політико-географічних досліджень. 

8. Концепція “зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона. 

9. Геополітична модель Євразії З. Бжезінського. 

10. Формування політичної карти світу в новий час. 

11. Розвиток політичної карти світу в ХХ ст. 

12. Самопроголошені держави на політичній карті світу. 

13. Політична географія Світового океану.  

14. Державні території у Світовому океані.  

15. Державні кордони. Класифікації державних кордонів.  

16. Географія монархій у сучасному світі.  

17. Республіки в сучасному світі.  

18. Географія федерацій у сучасному світі.  

19. Автономії в країнах світу.  

20. Типи місцевого управління та самоврядування у країнах світу.  

21. Партійні системи в країнах світу.  

22. Воєнно-політичні конфлікти у Європі та Азії.  

23. Воєнно-політичні конфлікти в Африці та Латинській Америці.  

24. Державні кордони України.  

25. Історичний розвиток території України в середньовіччі.  

26. Геополітичний розвиток території України в ХХ ст.  

27. Державний устрій України.  

28. Географія політичних партій і рухів в Україні.  

29. Політико-географічні та геополітичні концепції в українській науці. 



5. МОДУЛЬ-КОНТРОЛЬ 
Перелік запитань для проведення підсумкового модульного контролю із курсу 

«Політична географія та геополітика України» 

1. Розвиток політико-географічних ідей у XVI-XVIІІ ст.  

2. Розвиток політико-географічних ідей у ХІХ ст.  

3. Політико-географічні погляди Ф. Ратцеля. 

4. Політико-географічні ідеї Р. Челлєна.  

5. Політико-географічні погляди А. Мехена.  

6. Політико-географічні погляди Х. Маккіндера.  

7. Політико-географічні погляди Н. Спікмена.  

8. Політико-географічні ідеї К. Хаусхофера і нацистська геополітика.  

9. Головні напрями досліджень у політичній географії після Другої світової 

війни.  

10. Мондіалізм. Неомондіалізм.  

11. “Нова” політична географія: основні концепції.  

12. Сучасні напрями дослідження в геополітиці. 

13. Геополітична концепція С. Хантінгтона.  

14. Геополітичні ідеї З. Бжезінського.  

15. Політична геопросторова організація світу.  

16. Багатополярна модель сучасного світу, її ознаками.  

17. Типи територій у світі за правовим режимом.  

18. Географія територій з особливим правовим режимом. 

19. Держава як політико-географічного аналізу.  

20. Предмет державознавчого політико-географічного аналізу.  

21. Структура історичної географії та її місце в системі наук.  

22. Методологія українознавчих політико-географічних досліджень.  

23. Методи регіональних політико-географічних досліджень.  

24. Життєвий шлях та наукова діяльність С. Рудницького.  

25. Формування С. Рудницьким основ українознавчого політикогеографічного 

аналізу.  

26. Праця С. Рудницького «Українська справа зі становища політичної 

географії».  

27. Життєвий шлях та політична діяльність Ю. Липи.  

28. Праця Ю. Липи «Чорноморська доктрина». 

29. Праця Ю. Липи «Розподіл Росії».  

30. Етногеографічне районування України як основа геоетнополітичного 

аналізу.  

31. Ідентифікація проблем та суперечностей етнополітичного розвитку 

регіонів України.  

32. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Крим.  

33. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Закарпатська область.  

34. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Чернівецька область.  

35. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Одеська область.  

36. Етнополітичні проблеми окремих регіонів: Донецький район.  

37. Релігійні відносини як чинник структуризації політичного простору 



України в історичній ретроспективі. 

38. Політико-географічні виміри сучасної релігійно-географічної ситуації в 

Україні. 

39. Вплив релігійно-конфесійних взаємин на регіонально-політичні процеси.  

40. Проблеми оптимізації політико-географічного положення та 

зовнішньополітичних зв’язків України.  

41. Проблеми становлення та функціонування Державного кордону України  

42. Структура зовнішньоекономічних зв’язків України та перспективи її 

оптимізації.  

43. Перспективи формування симетричних відносин з Російською федерацією.  

44. Виникнення і розвиток політичної географії як науки.  

45. Геополітика як суспільно-географічна наукова дисципліна.  

46. Політико-географічні та геополітичні погляди Ф. Ратцеля. 

47. Геополітична концепція Х. Маккіндера. 

48. Післявоєнна політична географія: провідні концепції. 

49. Провідні концепції «нової» політичної географії. 

50. Сучасні напрями політико-географічних досліджень. 

51. Концепція “зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона. 

52. Геополітична модель Євразії З. Бжезінського. 

53. Формування політичної карти світу в новий час. 

54. Розвиток політичної карти світу в ХХ ст. 

55. Самопроголошені держави на політичній карті світу. 

56. Політична географія Світового океану.  

57. Державні території у Світовому океані.  

58. Державні кордони. Класифікації державних кордонів.  

59. Географія монархій у сучасному світі.  

60. Республіки в сучасному світі.  

61. Географія федерацій у сучасному світі.  

62. Автономії в країнах світу.  

63. Типи місцевого управління та самоврядування у країнах світу.  

64. Партійні системи в країнах світу.  

65. Воєнно-політичні конфлікти у Європі та Азії.  

66. Воєнно-політичні конфлікти в Африці та Латинській Америці.  

67. Державні кордони України.  

68. Історичний розвиток території України в середньовіччі.  

69. Геополітичний розвиток території України в ХХ ст.  

70. Державний устрій України.  

71. Географія політичних партій і рухів в Україні.  

72. Політико-географічні та геополітичні концепції в українській науці. 
 

 

 

 

 

 



6. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є усна чи письмова 

(тестування, есе, реферат, творча робота, лабораторна робота) відповідь студента. 

Формою підсумкового  контролю є екзамен (іспит). 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань 

студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших 

видів занять, самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з 

метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі. 

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів 

навчання є: контрольні модульні роботи з використанням стандартизованих тестів та 

вправ на логічне мислення; проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні 

проекти; дослідницько-творчі та ін.); розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні 

роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські 

презентації та виступи на наукових заходах. 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни. 

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни 

протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при 

поточних видах контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (заліку 

чи екзамену).  

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних 

видів контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, 

отриманих за навчальні елементи даного модуля. Максимальна кількість балів 

складає: за 1 модуль – 30; 2 модуль – 30 балів. 

Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 

балів та виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати 

іспит і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з 

метою підвищення свого рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо 

студент набрав менше 30 балів, він не допускається до складання іспиту.  

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, 

виводиться із суми балів поточного контролю за модулями (до 60 балів) та модуля-

контролю (екзамену чи заліку) – до 40 балів. Якщо студент за власною ініціативою 

чи бажанням, крім обов’язкових видів контролю (60 балів), виконує додаткові види 

роботи – ІНДЗ (фіксовані виступи, реферати, статті, участь в олімпіадах, наукових 

конференціях тощо), може отримати додатково 20 балів, які також підсумовуються 

до підсумкової оцінки. 

Відповідно до вимог Болонської угоди проводиться місцева (національна) 

шкала визначення оцінок і шкала ECTS. Для їх порівняння використовується така 

таблиця: 
Рейтингова оцінка з 

дисципліни 

Оцінювання в 

системі ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Залік за національною 

шкалою 

90-100 A 
5 (відмінно) 

Зараховано 
80-89 B 

4 (добре) 



70-79 C 
4 (добре) 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 E 
3 (задовільно) 

35-49 FX 
2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 
Не зараховано 

1-34 F 
2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

курсом 

Для здійснення контролю знань студентів викладач заповнює журнал, де 

вказуються оцінки за кожний навчальний елемент. Журнал зберігається у 

викладача. За модулями заповнюються відомості рубіжного контролю, які 

подаються і зберігаються на кафедрі. 

Розподіл балів, які отримують студенти за кожен елемент  

Поточне оцінювання (аудиторна (лекційний матеріал і 

практичні роботи) та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

5  6 7 7   5  - 7 8 8 7 - 
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8. Інформаційні ресурси 

1. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи 

http://www.idss.org.ua  

3. Організація Об’єднаних Націй (ООН) http://www.un.org/en/index.html  

4. Представництво ООН в Україні http://www.un.org.ua/ua/  

5. Програма ООН-жінки http://www.unwomen.org/en  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.idss.org.ua/
http://www.un.org/en/index.html
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6. Статистична комісія ООН http://unstats.un.org/unsd/defau lt.htm  

7. Європейська асоціація з вивчення населення http://www.eaps.nl/  

8.  Євростат http://ec.europa.eu/eurostat 

 

9. Статистичні матеріали, звіти 

1. Демографічний щорічник ООН http://unstats.un.org/unsd/demo 

graphic/products/dyb/dyb2.htm  

2. Звіт про світовий розвиток http://www.hdr.undp.org/en  

3. Світова книга фактів https://www.cia.gov/library/pu blications/resources/the-

worldfactbook/index.html 

4. Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

http://www.ukrcensus.gov 

5. Банк даних про населення України http://database.ukrcensus.gov.u 

a/MULT/Dialog/statfile_c.asp 

6. Цетральна виборча комісія України https://www.cvk.gov.ua 
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