
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 
 

  Мета практики – формування в студентів навичок практичної діяльності у галузі 
міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. Практиканти набувають досвіду збору 
та аналізу інформації з проблем міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої 
політики України. Формують навички підготовки огляду джерел із певної проблематики, 
підготовки тез доповіді за певною проблемою міжнародних відносин та світової політики. 

Процес проходження практики 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, та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового образу життя; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  
знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  здатність 
працювати в міжнародному контексті; здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 
здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися 
іноземною мовою; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
здатність бути критичним і самокритичним; здатність працювати як автономно, так і у 
команді; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема 
політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному; здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 
динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 
регіональних студій; здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин 
та світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 
дослідженнях; здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 
внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої 
політики держав; здатність застосовувати засади дипломатичного протоколу та етикету, 
уміння вести дипломатичне та ділове листування (українською та іноземними мовами); 
здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на Європейському 
континенті, та місце в них України; усвідомлення національних інтересів України на 
міжнародній арені; здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, 
особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для 
розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем; здатність аналізувати структуру та 
динаміку міжнародних суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, 
державні та суспільні інститути; здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних 
організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив 
співпраці України з ними; здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних 
акторів та транснаціональні відносини.  

Програмні результати практики: 
знати: природу міжнародних відносин та регіонального розвитку, еволюцію, стан 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також природу та 
джерела політики держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників міжнародних 
відносин; природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між міжнародним 
акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у світовій політиці; принципи, 
механізми та процеси забезпечення зовнішньої політики держав, взаємодії між зовнішньою 
та внутрішньою політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені національних 
інтересів держав, процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень; природу та 
механізми міжнародних комунікацій; природу та характер взаємодій окремих країн та 
регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях; 

уміти: досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; 
здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел необхідну для 
цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси; збирати, 
обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних 
комунікацій; вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, міжнародних 



комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, аргументувати свою 
позицію, поважати опонентів і їхню точки зору; відстоювати національні інтереси України у 
міжнародній діяльності; мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, 
пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів; самостійно приймати рішення, бути 
лідером, нести відповідальність за командну роботу; проектувати та будувати команду, 
набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та 
результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі. 

Зміст практики: 
Організаційно-інструктивні збори щодо проходження практичної підготовки. В 

читальному залі університету опрацювати бібліографічний  каталог з тематики міжнародних 
відносин та світової політики, скласти бібліографічний список наявної в читальному залі 
фахової літератури у галузі міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, 
зовнішньої політики  за 2015–2020 рр. З використанням мережі Інтернет знайти і опрацювати 
наукові дослідження в галузі міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої 
політики держав. Навчально-організаційна робота з практичної підготовки: пошук 
студентами через мережу Інтернет інформації щодо наявних в Україні міжнародних 
організацій,  посольств, громадських організацій, філій, представництв, підприємств, що 
займаються міжнародною та зовнішньополітичною діяльністю; знайомство студентів-
практикантів із керівниками практики та представниками баз практики; - ознайомлення 
студентів зі структурою та діяльністю відповідних баз практики. Ознайомитися з діяльністю 
бази практики, яка займається зовнішньополітичною діяльністю. Практична підготовка на 
базі практики: дослідити основні напрями діяльності бази практики; взяти участь в заходах, 
що проводяться базою практики; долучитися до напрацювання проектів, планів, концепцій 
розвитку діяльності бази практики; виробити практичні навички роботи в установі, де 
проходить практика; взяти участь в засіданнях правлінь бази практики на засадах 
спостерігача. Проведення моніторингу джерел із засобів масової інформації щодо 
двосторонньої співпраці України із країнами Європейського Союзу, що є стратегічними 
партнерами України та  актуальних міжнародних аспектів та сучасних зовнішньополітичних 
тенденцій у світі. Консультації з викладачами-керівниками практики від Університету. Збір 
та аналіз інформації про перелік останніх офіційних заяв МЗС України  та профільних 
Комітетів Верховної Ради України щодо зовнішньополітичного курсу держави. 
Опрацювання матеріалів, зібраних під час практики. Підбір матеріалу для використання при 
підготовці й написанні курсової роботи. Підготовка переліку наукової і навчальної 
літератури з відповідної галузі знань (не менше 50 джерел). Підготовка тез доповіді на 
наукову конференцію відповідно до теми курсової роботи. Підготовка та оформлення 
звітних матеріалів студента-практиканта за результатами практики в електронному варіанті. 
Подання на кафедру відповідно оформлених звітів і заповнених та завірених щоденників 
практики. Захист результатів навчальної практики. 

Обсяг годин практики: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у тому числі 60 
годин практичних занять і 60 годин самостійної та індивідуальної роботи. 

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

відносин та туризму. 


