
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 

  Мета курсу – формування у студентів розуміння їхньої майбутньої професійної 
діяльності; засвоєння основних теоретичних та практичних проблем сучасних міжнародних 
відносин та світової політики; оволодіння необхідними навичками пошуку та роботи з 
науковою літературою, документами та іншими матеріалами зі спеціальності.  

 Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Вступ до спеціальності» в структурно-логічній 
схемі інтегрується з вивченням наступних ОК: «Історія України», «Історія міжнародних 
відносин», «Країнознавство». 
        Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом дисциплін: 
«Міжнародні відносини та світова політика», « 
Теорія міжнародних відносин», «Історія та теорія міжнародних суспільних комунікацій», 
«Регіональні підсистеми міжнародних відносин», «Зовнішня політика України», 
«Дипломатична та консульська служба», «Міжнародні організації». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України; здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі і знань про природу і суспільство; здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації  міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій; 
здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, 
принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних 
студій; здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському 
континенті, та місце в них України; усвідомлення національних інтересів України на 
міжнародній арені; здатність аналізувати природу міжнародних організацій, їх місця у 
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними;  
знання історії, традицій, специфіку і особливості роботи Київського Міжнародного 
університету, основних форм і методів підготовки фахівців з міжнародних відносин в 
Україні; здатність визначати основні, вимоги щодо знань і умінь фахівців з міжнародних 
відносин; знання  основних категорій та понять циклу фахових дисциплін; знання основних 
напрямів професійної діяльності фахівця з міжнародних відносин; знання основних 
положень освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини»; знання основних джерел, 
навчальної та  наукової літератури з циклу фахових дисциплін; знання основних вимог щодо 
написання атестаційних робіт; вміння аналізувати структурно-логічну схему освітньо-
професійної програми «Міжнародні відносини»; знання мети, завдання державної 
дипломатичної служби в Україні. 

Програмні результати навчання: 
знати: історію, традиції, специфіку і особливості роботи Київського Міжнародного 

університету, основних форм і методів підготовки фахівців з міжнародних відносин в 
Україні; основні наукові школи з вивчення міжнародних відносин; основні поняття та 
категорії, що застосовуються під час вивчення циклу фахових дисциплін; основні джерела, 
навчальної та  наукової літератури циклу фахових дисциплін; основні вимоги щодо 
написання атестаційних робіт; мету, завдання державної дипломатичної служби в Україні; 

уміти: визначати основні положення освітньо-професійної програми «Міжнародні 
відносини»; користуватися основними термінами та поняттями дисципліни; визначати 
структуру, мету, завдання державної дипломатичної служби в Україні; аналізувати сучасні 
міжнародні події, готувати виступи і брати участь у дискусіях з міжнародних проблем. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Підготовка фахівців спеціальності 291«Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» та її 
особливості. Історія, традиції, специфіка та особливості роботи КиМУ. Основні форми і 
методи роботи з підготовки фахівців з міжнародних відносин. Особливості освітньо-
професійної програми «Міжнародні відносини». Сфери професійної діяльності фахівця з 
міжнародних відносин. 

Основні категоріальні поняття та тенденції з міжнародних відносин та зовнішньої 
політики. Концептуальні засади міжнародних відносин. Міжнародні відносини і світова 
політика. Теоретичні основи міжнародних відносин. Основні поняття та тенденції розвитку 
міжнародних відносин. Основні учасники міжнародних відносин. Сутність та принципи 



зовнішньої політики держави. Глобальні просторові структури та сучасні проблеми 
міжнародних відносин. Міжнародн Сутність, виникнення та форми дипломатичної 
діяльності. Державна дипломатична служба та дипломатичний протокол. Поняття 
дипломатичної служби і види дипломатичної документації.ий та світовий порядок в епоху 
глобалізації: суть та основні виміри. Міжнародні організації у світовій політиці. 

Сучасні тенденції у міжнародних відносинах та світовому політичному процесі. 
Глобальні проблеми сучасності. Сучасні тенденції міжнародних відносин. Україна у світовій 
політиці. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Судак Ірина Іванівна, канд.іст.наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин та туризму. 


