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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс політичної географії світу покликаний сформувати у свідомості учнів 

наукові уявлення про просторову організацію політичного життя суспільства 
і територіальне співвідношення політичних сил на різних ієрархічних рівнях. 
Знання з політичної географії світу сприяють розвитку розвиткові світогляду 
майбутніх кваліфікованих фахівців із міжнародних відносин. Зміст навчальної 
програми охоплює широке коло питань, серед яких найважливішими є: об’єкт, 
предмет і методи політичної географії, сутність геополітики; історія розвитку 
політико-географічних та геополітичних ідей, головні сучасні концепції; етапи 
формування та сучасний стан політичної карти світу; політико-географічне по-
ложення держав, їх територій території та кордони; форми правління та й дер-
жавного устрою країн світу, їх адміністративно-територіальний поділ; основні 
положення електоральної географії та її особливості в країнах світу; географія 
воєнно-політичних конфліктів в у окремих регіонах світу. Окремим завданням є 
вивчення сучасного політико-географічного положення України, особливостей 
політико-географічної ситуації в державі та її регіонах, головних геополітичних 
та політико-географічних концепцій розвитку України. Внаслідок У результаті 
засвоєння змісту навчальної програми учні повинні вміти: аналізувати політи-
ко-географічне положення окремої держави; визначати особливості держав-
них 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 програми необхідна ефективна самостійна 
робота учнів — — постійна систематична робота з різноманітними джерела-
ми інформації: енциклопедіями, довідниками, статистичними збірками, нау-
ковими статтями, картами, атласами, науково-популярною літературою тощо.

Об’єктом політичної географії є система політичних відносин у світі, окре-
мих країнах, районах та місцевостях.

За охопленням територій політико-географічні дослідження проводяться 
на мактро-, мезо- та мікро рівнях. До макрорівневі макрорівнів (глобального і 
регіонального) належать політико-географічні дослідження всього світу, групи 
країн чи великих регіонів, до мезорівневих — дослідження окремих країн, до 
мікрорівневі мікрорівневих — дослідження специфічних у політичному аспекті 
територій (анклавів, ареалів, міст).

На глобальному та регіональному рівнях політична географія вивчає такі пи-
тання, як зміни на політичній карті світу, співвідношення політичних та і еконо-
мічних сил на світовій арені, географічні аспекти міжнародних відносин, важливі 
політичні та й еколого-політичні процеси, осередки міжнародної напруженості.

Політико-географічне краєзнавство охоплює такі питання, як особливості 
суспільного державного устрою, форми правління та адміністративно-тери-
торіального устрою; внутрішня та зовнішня політика; формування державної 
території, політико-географічне положення, оцінювання кордонів та і самоза-



4

безпеченості основними природними ресурсами, особливості прикордонних 
районів; географічні розбіжності в соціально-класовій структурі населення, його 
національному та релігійному склад4 складі; політичні відносини між соціаль-
ними групами, націями, державними та місцевими органами влади, географія 
партійно-політичних сил країн, і ву тому числі політичних партій, профспілок, 
громадських організацій та рухів, їхній вплив на політичне громадське життя; 
райони політичної напруженості і соціальних заворушень; організація та про-
ведення виборчих кампаній, референдумів, страйків, демонстрацій, збройних 
і сепаратистських виступів тощо.

Останнім часом активно розвивається такий напрям політичної географії, 
як електоральна географія, що розглядає питання проведення виборів та пе-
редвиборчих кампаній.

Однією зі складових політичної географії — є геополітика — науковий на-
прям, що вивчає залежність зовнішньої політики держави і міжнародних відно-
син від системи політичних, економічних, екологічних, військово-стратегічних 
та інших взаємозв’язків, які складаються під впливом географічного положення 
країни та інших фізико-географічних та економічних чинників. Геополітика — 
це поєднання географічних і політичних чинників, які визначають положення 
держави чи регіону і та розглядаються з погляду здійснення впливу на політику.

Сьогодення потребує нових підходів до навчання. Виникає необхідність кон-
структивного аналізу теоретичної спадщини традиційної геополітики і політичної 
географії щодо створення нової методології пояснення територіально-політичних 
процесів. Стосовно всіх напрямків суспільної географії різко стрімко зростає ви-
мога активного використання нових технологій у дослідженнях. Особливу увагу 
при цьому звертають на нові технології у в картографуванні, цифрової цифро-
вій картографії, на використовуванні використання геоінформаційних систем і 
глобальних інформаційних мереж, тобто має місце інформатизація географії.

Структурно дисципліна «Політична географія» містить шість навчальних тем, 
в у яких розглядаються теоретичні основи засади політичної географії, основ-
ні етапи її розвитку, актуальні напрями досліджень територіально-політичних 
систем різного рівня, державної території й і її морфологічні особливості, типи 
і та функції меж та і адміністративно-територіального розподілу., подано По-
дано детальний аналіз основних геополітичних концепцій світового розвитку, 
трансформації геополітичної структури світу на різних етапах розвитку та зміни 
геополітичного положення окремих країн, аналізуються політико-географічні 
структура макрорегіонів світу, генезис і особливості регіональних конфліктів, 
шляхи їх врегульовання врегулювання і й форми міжнародного співробітництва.

Послідовне вивчення вказаних тем дозволить учням засвоїти не тільки дасть 
змогу учням не тільки засвоїти теоретичні питання, але і й сформувати навички 
практичного аналізу геополітичних ситуацій. Їх формуванню сприятиме спри-
ятимуть виконання практичних робіт за ключовими темами, моніторинг поточ-
них подій політичного життя з використанням наукової періодики і та ресурсів 
Інтернету, політико-географічних атласів і карт.
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Курс за вибором «Політична географія» доцільно вивчати в 10-му класі. Ос-
новна мета курсу — дати учням знання про територіальні аспекти політичного 
життя суспільства. Ці знання допоможуть зрозуміти учням зміни на політичній 
карті світу, проблеми економічного і й політичного співробітництва окремих 
країн, тенденції розвитку міжнародного поділу праці, світових процесів, а та-
кож політичних процесів, що відбуваються в сучасній України. Навчальна про-
грама розрахована на 35 годин.

Очікувані результати 
навчально-

пізнавальної 
діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу
Наскрізні змістові 

лінії

Знаннєвий компо-
нент:
пояснює значення 
політичної гео-
графії для пізнання 
навколишнього світу 
і предмет вивчення 
політичної географії.;
Діяльнісний компо-
нент:
називає відомих
учених, що
досліджували 
питання політичної 
географії.
Ціннісний компо-
нент:
з’ясовує методику 
інформаційно-бібліо-
графічного пошуку;

Вступ. Політична географія як 
наука.
(2 год.)
Рівень дослідження політичної 
географії: глобальний і регіональ-
ний (макрорівень), окремих країн 
(мезорівень), окремих районів міст 
(мікрорівень). Місце курсу в системі 
соціально-економічних (суспільних) 
географічних дисциплін. Об’єкт 
і предмет вивчення політичної 
географії. Зв’язки курсу з іншими 
суспільними науками, в тому числі 
політологією, соціологією, історією, 
економікою; зміст поняття «політи-
ка», сучасні завдання політичної 
географії.
Методика інформаційно-бібліо-
графічного пошуку. Огляд основних 
навчальних посібників і літера-
турних джерел. Історія розвитку 
політичної географії, погляди на 
політичну географію Ф. Ратцеля, 
Ю. Челена, П. Семенова-Тян-Шан-
ського, І. Вівера, В. Колосова, С. 
Лаврова, Я. Мабиця, І. Маєргойза, Л. 
Смирягіна, О. Вітовського, В. Яг’ї, С. 
Рудницького.
Сучасний стан політичної географії 
в Україні

Екологічна безпека 
та сталий (збалан-
сований) розвиток 
Усвідомлює дбайливе 
ставлення до при-
роди, дотримується 
правил безпечної 
поведінки в природі-
природному сере-
довищі. Орієнтує на 
формування в учнів 
екологічної свідо-
мості для збереження 
і захисту довкілля.
Здоров’я і безпека
Сприяє розвитку інте-
ресу до географічних 
наук. Громадянська 
відповідальність
Пояснює на кон-
кретних прикладах 
значення географії 
для життєдіяльності 
людини, добира-
ючи інформацію з 
різних джерел. Уміє 
знаходити в різних 
джерелах різнозмі-
стову різну за змістом 
інформацію.
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Знаннєвий компо-
нент:
виявляє ознаки 
наукових понять: 
держава, територія, 
колонія, протекторат, 
підопічна територія, 
суверенітет, кордон 
державний, кордон 
політичний, аква-
торія, аероторія, 
політико-географічне 
положення, мо-
нархія, республіка, 
унітарна держава, 
складна держава, фе-
деративна держава, 
конфедерація, демо-
кратичний правовий 
режим, авторитар-
ний режим;
пояснює динаміку 
змін на політичній 
карті світу, гео-
графічні основи 
федералізму, унітар-
ності країн; вплив 
державних кордонів 
на державний і 
політичний розвиток 
прикордонних тери-
торій;.
Діяльнісний компо-
нент:
називає і показує на 
карті найвідоміші 
країни світу;
використовує ма-
теріали довідників;.
Ціннісний компо-
нент:
характеризує та 
оцінює політико-гео-
графічне положення 
країн;
 аналізує матеріа-
ли засобів масової 
інформації

Тема 1. Сучасна політична карта 
світу (5 год.)
Формування сучасної політичної 
карти світу. Поняття якісних та 
кількісних змін на політичній карті 
світу. Об’єкти політичної карти: 
держава, країна, територія, кордо-
ни, протекторат, залежна територія. 
Політико-географічне положення 
країни (глобальний, регіональ-
ний, сусідський аспекти, наявність 
виходу до моря, використання 
міжнародних транспортних шляхів). 
Географічний простір держави: 
державна територія, етнічні землі, 
акваторія, аероторія. Особливості 
державної конфігурації:, форма, 
компактність, географічний центр. 
Столиця — головний політичний 
центр держави. Класифікація 
столиць за походженням, розташу-
ванням, функціями (родові, істо-
ричні, стабільні, ситуаційні, штучні, 
центральні, периферійні, примор-
ські; одно- та багатофункціональні). 
Кордон (границя, межа). Класифіка-
ція державних кордонів за конфі-
гурацією, походженням, історією, 
функціями (сухопутні, морські, 
прямолінійні, звивисті, колоніальні, 
повоєнні, возз’єднані, компенсацій-
ні, відновлені, нав’язані, договірні, 
установлені одностороннім актом). 
Форма правління (монархія, респу-
бліка), державний устрій (унітарна 
держава, федеративна держава, 
конфедерація), державно-правовий 
режим (демократичний, тоталітар-
ний, авторитарний), його гео-
графічне поширення. Особливості 
формування державної території 
країн різних регіонів. Прогнози 
щодо змін на політичній карті світу. 
Україна на карті світу: політико-ге-
ографічне положення, державна 
територія, етнічні землі, український 
географічний простір, політико-гео-
графічний устрій.

Громадянська від-
повідальність
Формує необхідні 
моральні якості, від-
стоює обстоює свою 
позицію в дискусії, 
конструктивно спіл-
кується.
Підприємливість та 
фінансова грамот-
ність Вчиться спіль-
но досягати мети
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Практична робота 1.
Аналіз політико-географічного положення України. Позначення на контурній 
карті кордонів етнічної, державної території України, адміністративно-тери-

торіальних одиниць.
Знаннєвий компонент:
називає найбільші та най-
менші країни за площею 
та кількістю населення; 
приморські, острівні, на-
півострівні, країни-архіпе-
лаги, країни, що поз-
бавлені виходу до моря; 
країни що які найкраще 
і найгірше забезпечені 
природними ресурсами; 
високо розвинуті країни, 
середньо розвинуті країни 
та країни, що розвивають-
ся, найбідніші країни.;
Діяльнісний компонент:
показує на карті найбіль-
ші та найменші країни 
за площею та кількістю 
населення; приморські, 
острівні, напівострівні, 
країни-архіпелаги, країни, 
що позбавлені виходу до 
моря; країни, що найкра-
ще і найгірше забезпечені 
природними ресурсами; 
високо розвинуті країни, 
середньо розвинуті країни 
та країни, що розвивають-
ся, найбідніші країни;
 використовує літератур-
ні, статистичні та карто-
графічні матеріали про 
країни.
Ціннісний компонент:
характеризує рівень еко-
номічного та політичного 
розвитку окремих країн.

Тема 2. Групування і типологія 
країн світу (8 год.)
Групування і типологія країн 
світу за кількісними та якісними 
показниками: географічним, 
економіко-географічним, політи-
ко-географічним положенням; 
величиною території, кількістю 
населення, його національним 
складом, рівнем урбанізації, 
природно-ресурсним потенціа-
лом, рівнем соціально-економіч-
ного розвитку та господарською 
спеціалізацією в міжнародному 
поділі праці, за рівнем сформова-
ності організаційно-управлінських 
структур, структурою господар-
ства.

Громадянська 
відповідальність 
Критично оцінює 
інформацію гео-
графічного змісту, 
визначає роль су-
часних досліджень 
у підвищенні до-
бробуту людства.
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Знаннєвий компонент:
 називає найвпливовіші
міжнародні організації.
Діяльнісний компонент:
пояснює роль міжнарод-
них
організацій у розв’язанні 
проблем міжнародного 
співіснування.;
Ціннісний компонент:
розрізняє права та 
обов’язки суверенної 
держави;

Тема 3. Суверенні держави та 
найважливіші міжнародні органі-
зації (2 год.)
Права та обов’язки держави як 
суб’єкта міжнародного права. 
Поділ міжнародних організацій за 
функціональними особливостя-
ми (загальнополітичні, військо-
во-політичні, економічні, валют-
но-фінансові, історико-традиційні, 
інтелектуально-аналітичні) та 
просторовими межами функціо-
нування (глобальні, регіональні, 
субрегіональні). Найважливіші 
міжнародні організації: Органі-
зація Об’єднаних Націй (ООН), 
спеціалізовані організації ООН — 
з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО), з промислового 
розвитку (ЮНІДО), Продовольча і 
сільськогосподарська організація 
(ФАО), Міжнародна організація 
праці (ІЛОМОП), Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку 
(МБРР), Міжнародний валютний 
фонд (МВФ), Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР), 
Північноамериканський договір 
про вільну торгівлю (НАФТА), 
Організація африканської єдності 
(ОАЄ), Рада Європи, Європейсь-
кий парламент, Співдружність не-
залежних держав (СНД), Європей-
ський Союз (ЄС), Асоціація держав 
Північно-Східної Азії (АСЕАН), 
Організація країн -— експор-
терів нафти (ОПЕК), Генеральна 
угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), 
Чорноморська зона економічного 
співробітництва. Участь України в 
роботі міжнародних організацій.

Здоров’я і безпека 
Розуміє важ-
ливість уміння 
читати карту, план 
місцевості та вміє 
орієнтуватись для 
власної безпеки і 
безпеки інших під 
час подорожей і та 
екскурсій. Виконує 
тренувальні впра-
ви з використан-
ням рисунків, карт, 
планів місцевості, 
що формують 
навички орієнтува-
тись на місцевості 
задля власної 
безпеки і безпеки 
інших.
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Знаннєвий компонент:
пояснює зміст наукових 
понять: геополітика, жит-
тєвий простір, національ-
на безпека, національні 
інтереси, сфера впливу, 
географічний простір 
держави;.
Діяльнісний компонент:
розрізняє напрями
геополітики;
характеризує сучасні 
проблеми геополітичних 
досліджень та геополітич-
ні проблеми України на 
сучасному етапі;.
Ціннісний компонент:
аналізує чинники, що 
впливають на світовий 
статус держави; погляди 
різних учених.

Тема 4. Геополітика як складова 
частина 
політичної географії (5 год.)
Напрями геополітики: доктри-
нально-нормативний (німецька 
школа), концептуальний. Вплив на 
розвиток геополітики Ф. Ратце-
ля, Ю. Чалена, Х. Маккіндера, К. 
Хаусхофера.
Сучасні геополітичні проблеми 
контролюя над морями та океа-
нами, суходолом, сировинними 
ресурсами, аерокосмічним про-
стором. Поняття статусу держави 
в геополітичному просторі, бо-
ротьба за світове лідерство. Чин-
ники, що впливають на світовий 
статус держави (розмір території, 
кількість населення і його якість: 
освіта, стратифікація, здоров’я, 
промисловапромислово-еко-
номічна база (розмір, якість), 
ступінь забезпеченості сировин-
ними ресурсами, обсяг та якість 
військового потенціалу. «Гарячі 
точки» на карті планети. Погля-
ди М. Грушевського, Ю. Липи, 
Д. Донцова, С. Рудницького, М. 
Міхновського, концепція етноге-
незу і «пасіонарного поштовху» Л. 
М. Гумільоева в неєвразійському 
русі.
Сучасні геополітичні проблеми 
України (відкритість території, 
роль Чорного та Азовського морів, 
особливості природних умов; 
України на перехресті геополітич-
них інтересів сусідніх держав). 
Геополітичні доктрини України. 
Роль геополітичного положен-
ня у в розв’язуванні сучасних 
економічних, дипломатичних, 
політичних проблем, реалізація 
комплексних галузевих програм, 
міждержавного співробітництва, 
політичної стабілізації.

Здоров’я і безпека 
Аналізує ознаки 
наукових понять: 
геополітика, жит-
тєвий простір, на-
ціональна безпека, 
національні інтере-
си, сфера впливу, 
географічний 
простір держави 
для власної безпе-
ки та безпеки ін-
ших. Громадянська 
відповідальність 
Характеризує си-
стему попереджен-
ня ь геополітичних 
проблем
та алгоритм 
поведінки під час 
прояву несприят-
ливих політичних 
явищ. Підприєм-
ливість та фінан-
сова грамотність 
Розуміє переваги і 
недоліки господа-
рювання людей у 
районах поширен-
ня геополітичних 
проблем.
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Практична робота 3. Позначення на контурній карті «гарячих точок» планети.
Практична робота 4. Аналіз сучасної геополітичної доктрини України.
Знаннєвий компонент:
називає основні політичні 
партії України та мету 
їхньої діяльності;
 називає країни, в яких 
має місце сепаратизм.
Діяльнісний компонент:
пояснює зміст понять:
електоральна географія, 
політична партія, гро-
мадсько-політичний рух, 
сепаратизм;
 показує на карті країни, в
яких має місце сепара-
тизм.
Ціннісний компонент:
 оцінює та аналізує 
політичну
ситуацію в окремих 
країнах, регіонах за різ-
номанітними джерелами 
інформації, зокрема ЗМІ.

Тема 5. Електоральна географія
(2 год.)
Географія виборів — новий 
напрям розвитку політичної 
географії. Партії Політичні партії 
та громадсько-політичні рухи. 
Класифікація партій за напрямами 
політичних поглядів: комунізм-со-
ціалізм, лібералізм, консерватизм, 
націонал-радикалізм. Типи вибор-
чих систем: партійна, мажоритар-
на, пропорційна, змішана. Чинни-
ки, що впливають на політичну 
ситуацію в країнах: історико-гео-
графічні, етнічні, класово-соціаль-
на структура населення, політи-
ко- та економіко-географічне 
положення, сепаратизм. Сучасна 
політична ситуація в Україні (за 
результатами останніх виборів й і 
подій). Основні політичні партії в 
Україні.

Громадянська 
відповідальність 
Усвідомлює важ-
ливість толерант-
ного ставлення 
до представників 
інших рас і народів 
світу.
Презентація 
міні-проектів 
класифікації типів 
виборчих систем

Практична робота 5. Позначення на контурній карті політико-географічних 
регіонів України.

Практична робота 6. Аналіз географічних чинників, що вплинули на політичну 
ситуацію своєї області
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Знаннєвий 
компонент:
розрізняє 
конституційні 
і неконститу-
ційні форми 
розв’язання 
регіональних 
конфліктів у 
світі;
пояснює 
геополітичну 
структуру 
Європи в 1990-х 
роках і її транс-
формацію;
деталізує су-
часну політичну 
ситуацію на 
сході України.
Діяльнісний 
компонент:
показує на 
карті регіони, 
в яких існують 
відбуваються 
політичні та 
воєнні конфлік-
ти.
Ціннісний ком-
понент:
з’ясовує окремі 
регіональні та 
етнічні і й релі-
гійні конфлікти;
висвітлює шля-
хи розв’язання 
різноманітних 
геополітичних 
конфліктів.

Тема 6. Геополітичні проблеми і шляхи врегулю-
вання регіональних конфліктів (9 год.)
Геополітична структура Європи в 1990-х роках 
і її трансформація. Конституційні і й конфліктні 
форми розвитку регіональних конфліктів у Європі. 
Проблеми національних меншин у Європі, що 
інтегруються.
Північно ірландський конфлікт і його етнорелігійні 
причини. Етнічні, релігійні та економічні причини 
територіальних конфліктів у країнах колишньої 
Югославії. Проблеми забезпечення національної 
безпеки і геополітична орієнтація регіональних 
угруповань. Геополітичний розвиток країн СНД і 
генезис регіональних конфліктів. Форми розвитку 
сучасних і потенційних регіональних конфлік-
тів. Геополітичний «спадок» колишнього СРСР 
і можливі шляхи врегулювання територіальних 
суперечок.. геополітична Геополітична структура і 
регіональні конфлікти в південноПівденно-Захід-
ній Азії. Палестино-Ізраїльський конфлікт, його 
етнорелігійні і й територіальні чинники. Проблеми 
територіальної цілісності Кіпру і геополітичний 
вплив ЄС на ситуацію в регіоні. Регіональні і та 
територіальні суперечки в країнах Середнього 
Сходу і Перської затоки. Курдська проблема і 
вплив на геополітичну ситуацію в регіоні. Гео-
політичне суперництво і й регіональні конфлікти 
в Південній і Східній Азії. Індійсько-Пакистанські 
територіальні суперечки та їх генезис. Роль Китаю 
й індії в геополітичній динаміці регіону. Регіо-
нальні і та територіальні суперечки між країнами 
регіону. Геополітична роз’єднаність Африки і 
генезис міждержавних конфліктів. Проблеми 
Західної сахари Сахари й і її політичного устрою. 
Посилення позицій ісламського фундаменталізму 
і в країнах Північної Африки як чинника регіональ-
ного геополітичного устрою, що дестабілізується. 
Загострення територіальних суперечок між окре-
мими країнами регіону. Тенденція геополітичного 
розвитку Американського регіону.
Війна на сході України — військовий збройний кон-
флікт, розпочатий що розпочався після вторгнення 
Росії у квітні 2014 року на території українського 
Донбасу, після захоплення Росією Криму.
Розширення інтеграційних процесів як чинник 
геополітичної стабілізації і примирення в регіоні 

Грома-
дянська 
відповідаль-
ність
Розуміє 
важливість 
знань із 
географії у в 
розв’язанні 
актуальних 
проблем 
розвитку 
України.
Екологічна 
безпека 
та сталий 
розвиток
Розуміє 
важливість 
використан-
ня сучасних 
навігаційних 
систем для 
власної 
безпеки 
та безпеки 
інших.
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Знаннєвий компонент:
виявляє ознаки
основних понять курсу.;
Діяльнісний компонент:
підбирає добирає відповідні
джерела інформації, що стосу-
ються означених питань.
Ціннісний компонент:
робить оціночні
висновки.

Узагальнення 
знань (2 год.)

Підприємливість та 
фінансова грамотність 
Уміє отримувати та 
аналізувати інформацію 
щодо природних і соціаль-
них явищ та процесів із 
широкого кола джерел 
географічної інформації.

Змістову частину шкільної географії визначає багатоплановість наукової гео-
графії: єдність природи, економіки i населення; комплексність у складній струк-
турі географічних об’єктів та територіальність. Отже, основними чинниками, що 
визначають розвиток географії є соціологія, екологія, політекономія, глобаліза-
ція, інформатизація. Вони, в у свою чергу, активізували розвиток певндеяких 
раніш існуючихколишніх географічних спрямувань i сприяли виникненню нових.

Однією із зі складових політичної географії є геополітика — науковий напрям, 
що вивчає залежність зовнішньої політики дер жави i міжнародних відносин від 
системи політичних, економічних, екологічних, військово-стратегічних та інших 
взаємозв’язків, які складаються під впливом географічного положення країни 
та інших географічних чинників.

У наш час на На земній кулі нараховується — понад 225 країн i територій 
з постійним населенням, що є складовим елементами політичної карти світу. 
Ці об’єкти найрізноманітніші, за кількісними та якісними характеристиками, їх 
географічну своєрідність найкраще подає демонструє соціально-економічна 
географія конкретних країн.

Однак під час географічного вивчення глобальних явищ i процесів (політична 
карта, народонаселення, науково-технічна революція, світове господарство, гло-
бальні проблеми людства тощо) країнознавчим підходом скористатися складно. 
Виникає необхідність зробити певні узагальнення i й звести всю різноманітність 
країн до обмеженої кількості груп за певними ознаками, тобто скористати-
ся географічною систематизацією. 3розумiлоЗрозуміло, що творчий вчитель 
учитель виокремить необхідну інформацію і застосує її як додаткову із засобів 
масової інформації, але головним є формування в учнів вміння відшуковувати 
необхідну інформацію із безлічі інформаційного спаму та робити її корисною.

КомпетентностіКомпетентностями, якими які засвоїтимуть учні після ви-
вчення курсу за вибором «Політична географія світу», є:

− визначати суть основних концепцій політичної географії, формулювати 
роль та місце політичної географії в системі наук;

− давати характеристику та роботи здійснювати аналіз сучасної політичної 
карти світу;

− аналізувати сучасні територіально-політичні системи, визначати їх види 
та функції;

− оцінювати стан та давати прогнози подальшої ролі України в світовому 
політичному просторі.
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