
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Країнознавство» 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних і прикладних компетенцій, що дозволяють їм скласти об'єктивне уявлення про 

країни і регіони, досліджує, систематизує інформацію про їхню природу, населення, 

внутрішні просторові відмінності. «Країнознавство» є одним з професійно-

орієнтованих курсів програми підготовки фахівців з туризму.   

 Міждисциплінарні зв’язки: Країнознавство» як навчальна дисципліна, 
викладається після вивчення дисциплін блоку «Географія туризму», та є 
узагальнюючим курсом, який підсумовує знання не тільки з точки зору умов розвитку 
туризму в країні , а країни комплексно. Країнознавство пов’язане із такими 
дисциплінами організаційного блоку фахової підготовки, а саме: «Організація 
туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Туристичне 
країнознавство», « Туристичне краєзнавство», та інші. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- базові терміни і поняття країнознавства; 

- аналітичні, картографічні, хорологічні та інші методи дослідження країнознавства  

- основні прийоми обробки, аналізу та інтерпретації картографічної інформації; 

- теоретичні та методологічні основи країнознавства; 

- принципи і методи країнознавства;                                                                            

особливості  та етапи формування політичної карти світу; 

- типологію держав сучасного світу; 

- провідні міжнародні організації, їх склад та пріоритети діяльності; 

- структурні характеристики регіонів та провідних  країн світу (позиціювання у світі, 

особливості економіко– та  політико-географічного положення, історію формування 

держав, політичний устрій, природно-ресурсний потенціал, демографічні особливості, 

характер сучасної моделі розвитку, культурну спадщину, характер та динаміку зовнішньо 

економічних зв’язків. 

Вміти: 

- оперувати фаховим термінологічним апаратом; 

- аналізувати та порівнювати секторальні та структурні характеристики країн; 

- характеризувати та оцінювати стан соціально-економічного  та політичного 

розвитку країн та регіонів світу; 

- користуватися статистичними даними з метою проведення системного  

компаративного  аналізу територій; 

- використовувати загальні географічні, тематичні, комп’ютерні та  інтернет 

ресурси; 

- вирізняти економічні моделі розвитку. 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на бізнесовому 

рівні (економічна характеристика країн світу, аналіз секторальних і структурних 

характеристик країн світу) та управлінському рівні (рекомендації та врахування політичних 

,природних, рекреаційних ,економічних, культурних, екологічних аспектів при плануванні 

та організації  взаємодії з туристичними компаніями країн-партнерів). 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Країнознавство як наука 



Тема 2. Політична карта світу 

Тема 3. Просторово-територіальна організація держав 

Тема 4. Регіональний поділ світу 

Змістовий модуль II .«Країни світу» 

Тема 5. Європейський макрорегіон 

Тема 6. Країни Середземномор’я. Європейське Середземномор’я. Східне 

Середземномор’я 

Тема 7. Близькосхідний регіон     

Тема 8. Південно-Азійський та Азійсько-Тихоокеанський регіон  

Тема 9. Американський макрорегіон 

Тема 10. Африканський макрорегіон 
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