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Аудиторні години 
Самостійна робота 

Тижневе навантаження 

Лекції Лабораторні 
аудиторне самостійна робота 
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Профіль викладача https://fpgoe.npu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/БИКОВА_Марiя_Дмитрiвна.pdf  

https://fpgoe.npu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/02/БИКОВА_Марiя_Дмитрiвна.pdf  

e-mail mariya_bykovad@ukr.net  mariya_bykovad@ukr.net 

МЕТА КУРСУ: 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Країнознавство» є формування в майбутніх фахівців наукового уявлення про особливості 

розвитку та сучасний характер політичної, економічної і культурної сфер соціальної системи життєдіяльності в країнах зарубіжжя. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Результати навчання Компетентності 

Знати: 

- об’єкт, предмет, методи та наукові завдання країнознавства; 

- теоретико-методичні засади вивчення окремих країн та реґіонів; 

Вміти: 

- вирішувати складні завдання та  проблеми у професійній діяльності та у процесі 

навчання із застосуванням сучасних відповідних методів дослідження природних 

та антропогенних об’єктів і явищ. 

Інтегральна компетентність - здатність комплексно 

розв’язувати складні професійні задачі та практичні 

проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі 

навчання, так і в процесі роботи, що передбачає 

застосування теорій і методів системи наук, які формують 

туризмознавство, і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов 

Знати: 

- особливості трансформаційних та глобалізаційних процесів у світовому 

господарстві в контексті їх впливу на процеси реґіональної інтеграції національних 

господарств; 

Загальні компетентності - універсальні компетентності, 

що не залежать від предметної області, але важливі для 

успішної подальшої професійної та соціальної діяльності 

здобувача в різних галузях та для його особистісного 
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- сучасні тенденції глобальної етнокультурної консолідації та перспективи 

збереження культурного розмаїття світу. 

Вміти: 

- шукати та аналізувати літературу з різноманітних дисциплін щодо країнознавчої 

інформації, самостійно працювати зі спеціальною літературою; 

- використовувати інформаційні та комунікативні технології; 

- характеризувати явища та процеси, що відбуваються в економічні, політичній, 

культурній та інших сферах життєдіяльності країни, встановлювати їх причинно-

наслідкові зв’язки і закономірності розвитку; 

- зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області. 

розвитку. 

Знати: 

- особливості історичного та культурного розвитку країн; 

- спеціалізацію та виробничий потенціал країн світу, що є об’єктом туристичного 

бізнесу. 

Вміти: 

- визначати ступінь впливу природних та суспільних чинників на територіальну 

організацію та структуру туристичної індустрії держав;  

- складати порівняльні країнознавчо-туристичні характеристики об’єктів різного 

політико-територіального, міжнародно-правового та економічного статусу;  

- аналізувати статистичні матеріали, що розкривають окремі аспекти та 

відображають рівень розвитку туристичної галузі держав світу;  

- визначати конкурентні переваги розвитку туристичної галузі в країнах світу. 

Фахові компетентності спеціальності - є важливими для 

успішної професійної діяльності за спеціальністю 

«Туризм». 

ПЕРЕДУМОВИ ДО ВИВЧЕННЯ: 

Базові знання з курсів «Туристсько-рекреаційні ресурси світу» та «Міжнародні транспортні системи», а також зі шкільних курсів географії. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: 

Під час викладання дисципліни «Країнознавство» викладач застосовує наступні методи навчання: 

 за джерелом передачі та характером сприйняття інформації: словесні методи (лекція, пояснення, дискусія), наочні (ілюстрація, 

демонстрація мультимедійних презентацій), практичні; 

 за характером пізнавальної діяльності в процесі засвоєння змісту: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; дослідницький. 

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів реалізується за допомогою самостійних дій, що вимагають розумових і вольових 



 

 

зусиль і закінчуються конкретними результатами. Вона охоплює підготовку до лекцій (опанування пройденого на попередніх лекціях матеріалу) 

та лабораторних занять, а також виконання відповідних завдань у позааудиторний час; підготовку доповідей на запропоновану викладачем тему 

або підготовку презентації в електронній формі тощо. 

Дистанційне навчання проводиться через платформи Google Meet та Zoom, що дозволяє студентам оволодіти необхідним навчальним 

матеріалом, інтерактивно взаємодіяти з викладачем в процесі навчання тощо. Консультації з навчальної дисципліни можуть проводитися в 

день проведення лекцій і лабораторних занять, за попередньою домовленістю або у визначений день (згідно з графіком консультацій 

складеним на кафедрі). 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОБУДОВА КУРСУ: 

Теми лекцій Теми лабораторних  Самостійна робота Оцінювання 
Змістовий модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРАЇНОЗНАВСТВА 

Тема 1. Країнознавство як наука Тема 1. Країнознавство як наука Зарубіжні школи географії і 

країнознавства 

Усне опитування, 

доповідь з презентацією. 

Модульна контрольна 

робота 
Тема 2. Політична карта світу: основні 

поняття та об’єкти 

Тема 2. Політична карта світу: основні 

поняття та об’єкти 
Міжнародні організації. 

Тема 3. Просторово-територіальна 

організація держав світу 

Тема 3. Просторово-територіальна 

організація держав світу 

Державний лад суверенних країн 

світу. 

Змістовий модуль ІІ. СУБРЕГІОНИ ТА КРАЇНИ ЄВРОПИ 

Тема 4. Загальна характеристика 

Західної Європи 

Тема 1. Загальна характеристика Західної 

Європи 

Країни Західної Європи (Німеччина, 

Франція, Великобританія, Італія) 

Тестування, усне 

опитування, доповідь з 

презентацією. 

Модульна контрольна 

робота 

Тема 5. Загальна характеристика 

Центральної та Східної Європи. 

Тема 2. Загальна характеристика 

Центральної та Східної Європи. Країни Східної Європи.  

Змістовий модуль ІІІ. СУБРЕГІОНИ ТА КРАЇНИ АЗІЇ 
Тема 6. Південно-Західна Азія Тема 1. Південно-Західна Азія Загальна характеристика Туреччини. Тестування, усне 

опитування, доповідь з 

презентацією. 

Модульна контрольна 

робота 

Тема 7. Південна Азія. Індія Тема 2. Південна Азія. Індія Загальна характеристика Пакистану. 

Тема 8. Південно-Східна Азія Тема 3. Південно-Східна Азія Загальна характеристика Індонезії. 

Тема 9. Східна Азія Тема 4. Східна Азія. Китай. Японія. Сфера послуг Китаю та Японії. 

Змістовий модуль ІV. СУБРЕГІОНИ ТА КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

Тема 10. Північна Америка. Тема 1. Північна Америка. США Канада. 
Усне опитування, 

доповідь з презентацією. 

Модульна контрольна 

робота Тема 11. Латинська Америка Тема 2. Латинська Америка. Бразилія 
Країни Центральної Америки та 

Вест-Індії. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

 

Змістовий модуль V. АФРИКА, АВСТРАЛІЯ ТА ОКЕАНІЯ 

Тема 12. Африка. Тема 1. Африка. 
Загальна характеристика Південної 

Африки. 
Усне опитування, 

доповідь з презентацією. 

Модульна контрольна 

робота Тема 13. Австралія та Океанія. Тема 2. Австралія. 
Загальна характеристика країн 

Океанії.  

ОЦІНЮВАННЯ: 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Підсумкова оцінка за опанування курсу визначається як сума 

результатів поточного та підсумкового оцінювання (екзамену). Поточна успішність з дисципліни оцінюється від 0 до 60 балів включно, а 

результати підсумкового контрою (екзамену) – 0–40 балів. Максимальний загальний бал оцінювання складає 100 балів. Студент одержує 

допуск до складання екзамену, якщо за результатами поточного контролю він набрав 35 і більше балів. Якщо студент протягом семестру 

набрав від 0 до 34 балів, він має можливість пройти повторне вивчення навчальної дисципліни відповідно до порядку, визначеного в 

університеті і перескласти підсумковий контроль на загальних підставах. 

Оцінювання поточної успішності ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання, яка передбачає: 

1. Усна відповідь – 2 бали. 

2. Тестування – 2 бали. 

3. Доповідь – 2 бали. 

4. Модульна контрольна робота (5 балів) – виконується на лабораторному занятті. 

Розподіл балів, які отримують студенти: 

Поточне оцінювання 
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Модуль №1 Модуль №2 Модуль №3 Модуль №4 Модуль №5 

60 40 100 Т1 Т2 Т3 МКР Т4 Т5 МКР Т6 Т7 Т8 Т9 МКР Т10 Т11 МКР Т12 Т13 МКР 

4 2 2 5 2 4 5 2 2 2 4 5 2 3 5 2 4 5 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

90–100 А 

Студент добре засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

рекомендованих навчальних і наукових першоджерел, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 

логічно мислить і будує відповідь, демонструє високий рівень засвоєння практичних умінь та навичок. 



 

 

80–89 В 

Студент засвоїв теоретичний матеріал і добре знає зміст навчальної дисципліни, основні положення рекомендованих 

навчальних і наукових першоджерел, логічно мислить і будує відповідь, демонструє вміння і навички використання 

теоретичних знань для розв’язання практичних завдань, але припускається неточностей і помилок. 

70–79 С 

Студент опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується у рекомендованих навчальних і 

наукових першоджерелах, логічно мислить і будує відповідь, демонструє вміння і навички використання теоретичних 

знань для розв’язання практичних завдань, але відповідає недостатньо аргументовано, логічно і послідовно. 

65–69 Д 

Студент має посередні знання навчального матеріалу, слабо орієнтується у рекомендованих навчальних і наукових 

першоджерелах, порушує логіку і послідовність відповіді, припускається суттєвих неточностей і помилок, слабо 

застосовує теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань. 

60–65 Е 

Студент має посередні знання навчального матеріалу, погано орієнтується у рекомендованих навчальних і наукових 

першоджерелах, відповідає непереконливо, припускається суттєвих неточностей і помилок, плутає поняття, погано вміє 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань. 

35–59 FX 

Студент не опанував навчальним матеріалом дисципліни, майже не орієнтується у рекомендованих навчальних і 

наукових першоджерелах, відповідає непереконливо, припускається суттєвих неточностей і помилок, не вміє 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань. 

00–34 F 

Студент не знає значну частину навчального матеріалу і має фрагментарні знання теоретичного матеріалу, не 

орієнтується у рекомендованих навчальних і наукових першоджерелах, не має практичних вмінь і навичок розв’язання 

практичних завдань. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

65-69 D 
задовільно 

60-64 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



 

 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ: 
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1. Дорошко М.С., Кривонос Р.А., Крижанівський В.П., Сербіна 

Н.Ф. Країнознавство. Країни пострадянського простору, 

Європи і Північної Америки: Навч. посіб. К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2012. 335 с. 

2. Дорошко М.С., Кривонос Р.А., Крижанівський В.П., Сербіна 

Н.Ф. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної 
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ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

Відвідування лекцій та лабораторних занять є обов’язковим. Студент повинен ретельно готуватися до лабораторних робіт: виконувати всі 

завдання; опрацьовувати рекомендовану основну та допоміжну літературу, а також картографічний та статистичний матеріали тощо. Виконання 

лабораторних та індивідуальних завдань повинно відповідати вимогам, що висуваються до вирішення відповідного завдання та свідчити про його 

самостійність. Важливою є активна участь студентів в обговоренні питань теми як на лекційному, так і лабораторному заняттях.  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Це можливо зробити як у дні консультацій відповідного викладача, графік яких завжди 

представлений на кафедрі географії, так і за особистою домовленістю з викладачем. Під час дистанційного навчання відпрацювання пропущених 

занять проводиться онлайн за допомогою платформ Google Meet або Zoom. 
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