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Опис навчальної дисципліни
Створення системи знань щодо сучасної геополітики та
геоекономіки, сутності геополітичних та геоекономічних
інтересів держав, ключових напрямів геостратегії України
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., семінарські заняття
40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота
поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;
поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з історії, політології, географії,
економіки

Мова викладання

Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Визначати геоекономічні стратегії країн Здатність
аналізувати
й
оцінювати
та
їхні
регіональні
економічні геоекономічні стратегії країн з позиції
пріоритети з урахуванням національних національних економічних інтересів (СК 7)
економічних інтересів і безпекової
компоненти міжнародних економічних
відносин у контексті глобальних
проблем людства й асиметричності
розподілу світових ресурсів (РН 12)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні засади геополітики та геоекономіки
Тема 1.
Відвідування занять; захист Підготувати тези, статтю на
«Геополітика та
домашнього
завдання; тему «Основні засади сучасної
геоекономіка» як
обговорення матеріалу занять; геостратегії держав світу».
самостійна
виконання навчальних завдань;
наукова
завдання самостійної роботи;
дисципліна
тестування
Тема 2. Теоретичні Відвідування занять; захист Підготувати реферат на тему
основи
домашнього
завдання; «Значення
концепції
геоекономіки
обговорення матеріалу занять; територіальності
і
теорії
виконання навчальних завдань; ідентичності
для
розвитку
завдання самостійної роботи; політичної географії».
тестування
Тема 3. Сучасні
Відвідування занять; захист Підготувати доповіді на теми:
геополітичні
домашнього
завдання; «Геополітичні та геоекономічні
теорії, доктрини і
обговорення матеріалу занять; погляди та ідеї X. Маккіндера»,
школи
виконання навчальних завдань; «Геополітичні та геоекономічні
завдання самостійної роботи; погляди та ідеї К. Хаусхофера»
тестування
Тема 4.
Відвідування занять; захист Підготувати реферат на тему
Геополітична та
домашнього
завдання; «Характеристика геополітичних
геоекономічна
обговорення матеріалу занять; макрорегіонів світу».
структура
виконання навчальних завдань;
сучасного світу
завдання самостійної роботи;
тестування.

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

Поточна модульна робота
Модуль 2. Прикладна геополітика та геоекономіка
Тема 5.
Відвідування занять; захист Підготувати доповіді на теми:
Геополітика та
домашнього
завдання; «Основні сучасні концепції
геоекономіка
обговорення матеріалу занять; держави».
держави
виконання навчальних завдань;
завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 6.
Відвідування занять; захист Підготувати доповіді на теми:
Геостратегія
домашнього
завдання; «Основні напрями розвитку
США, провідних
обговорення матеріалу занять; повоєнної
американської
європейських
виконання навчальних завдань; геополітики».
держав та інших
завдання самостійної роботи;
країн світу
тестування
Тема 7.
Відвідування занять; захист Підготувати доповіді на теми:
Геополітичні
домашнього
завдання; «Основні
підходи
до
конфлікти в
обговорення матеріалу занять; періодизації
розвитку
сучасному світі та виконання навчальних завдань; геопросторової
політичної
способи їх
завдання самостійної роботи; організації світу».
розв’язання
тестування
Тема 8. Українська Відвідування занять; захист Підготувати доповіді на теми:
геополітика та
домашнього
завдання; «Основні напрямки розвитку
геоекономіка
обговорення матеріалу занять; сучасної
української
виконання навчальних завдань; геополітики».
завдання самостійної роботи;
тестування.
Поточна модульна робота
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від
можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів
відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин
(наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час
он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі
(Moodle) за погодженням із провідним викладачем.

Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист
домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист
домашнього завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
35-59
FX
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
0-34
F
вивченням навчальної дисципліни

