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1. Анотація курсу 
Студенти матимуть поглиблені знання з фундаментальної і прикладної 

політичної географії, геополітики, геостратегії держав і сучасного світового 

політичного процесу. 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою курсу «Державна дипломатія» є формування у здобувачів вищої освіти 

уміння аналізувати територіально-політичну організацію українського 

суспільства, досліджувати географічні закономірності формування і розвитку 

політичної сфери життя українського суспільства, визначати принципи 

взаємостосунків регіонів і окремих держав на міжнародній арені, застосовувати 

методи регіонального геополітичного аналізу до реалій України та інших 

держав світу. 
 
 

   3. Результати навчання:  

 розуміти способи і засоби вирішення геополітичних проблем у різних країнах 

світу та Україні, важливість регіонального підходу до вивчення політико-

географічних проблем та пошуку шляхів їх вирішення; 

 аналізувати політико-географічне положення окремої держави; 

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

населення світу та формування цивілізаційних регіонів; 

 виявляти географічні особливості сучасних воєнно-політичних конфліктів. 
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4. Структура курсу 
Лекції 

Політична географія як наука. 

Напрямки політико-географічних досліджень. 

Національні школи геополітичної думки. 

Українська геополітична думка. 

Історія української державності, державної території, кордонів. 

Державно-територіальний устрій України. 

Територіально-етнополітична структура українського суспільства. 

Політико-географічне значення міжрелігійних і міжконфесійних відносин в 

Україні. 

Географія політичних партій в Україні. 

Внутрішня геополітика як засіб оптимізації територіально-політичної системи 

України. 

Зовнішня геополітика України в контексті світових територіально-політичних 

процесів. 

 

Семінарські заняття 

Геополітика як суспільно-географічна наука. 

Німецька геополітична думка. 

Англійська геополітична думка. 

Американська геополітична думка. 

Французька і бельгійська геополітична думка. 

Українська геополітична думка. 

Глобалізація та її вплив на суспільні процеси. 

Історія виникнення України та формування її території. 

Формування адміністративно-територіального устрою України у ХХ-ХХІ ст. 

Етнокультурний розвиток регіонів України. 

Геополітичне місце України на мапі Європи. 

 
 
 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365.  
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 
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6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та виконання індивідуальних завдань за темами 

семінарських занять складатиме не менше 60 балів. 

Отримані бали за поточне тестування за матеріалами лекційного курсу та 

індивідуальні завдання за темами семінарських занять додаються і є підсумковою 

оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю 

здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої освіти 

набрав менше 60 балів 

та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Залік проводиться у вигляді комплексної контрольної 

роботи, яка містить завдання, що охоплюють ключові 

дисциплінарні результати навчання (20 тестових 

теоретичних запитань по 2 бали за кожну правильну 

відповідь). 

Отримані бали за ККР додаються і є підсумковою оцінкою 

за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за 

підсумковою роботою здобувач вищої освіти може набрати 

100 балів. 

Індивідуальні 

завдання 

Включають опрацювання окремих питань курсу. 

Передбачено 6 індивідуальних завдань за темами 

семінарських занять. Кількість балів, яку може отримати 

здобувач вищої освіти за кожне індивідуальне завдання – 

10 . Максимальна оцінка за результатами виконання 6-ти 

індивідуальних завдань – 60 балів. 

 

Поточне тестування 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Містить тестові 

завдання. Максимально оцінюються у 40 балів (2 тести×20 

балів). Складається з двох контрольних тестових робіт, 

кожна з яких містить 10 завдань і оцінюється по 2 бали за 

кожну правильну відповідь. Неправильна відповідь – 0 

балів. Максимальна оцінка за результатами виконання двох 

робіт складає 40 балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://surl.li/alvis  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

http://surl.li/alvis
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виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і бути 

зареєстровані на дистанційний курс «Політична географія і геополітика України»  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Політична географія і геополітика України»  

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси 
Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за виконання 

додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка 

доповіді і участь у студентських наукових конференціях за темою курсу, підготовка 

методичних матеріалів і презентацій. 

 

7.7. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет 

є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Державна дипломатія».  
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1. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. Підручник / А.Г. Гольцов. 

– К.: Центр учбової літератури, 2019. – 416 с. 

2. Дністрянський М.С. Політична географія та геополітика України: 

Навчальний посібник / М.С. Дністрянський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2017. – 344 с. 

3. Сюткін С.І. Політична географія: навчальний посібник / С.І. Сюткін, 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми: ТОВ 

«ВПП «Фабрика друку», 2017. – 120 с. 

4. Dodds K. Geopolitics: A Very Short Introduction. – Oxford University Press, 

2019. – 176 p. 

5. Flint C., Taylor P.J. Political Geography: World-Economy, Nation-State and 

Locality. – Routledge, 2018. – 376 p. 

 


