
Анотація на вибіркову дисципліну 
«Навчально-ознайомча практика (діяльність МЗС України)» 

 
         Програма вивчення вибіркової дисципліни «Навчально-ознайомча 
практика (діяльність МЗС України)» складена відповідно до освітньої 
підготовки бакалавра спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії. 

Навчально-ознайомча підготовка студентів КиМУ має на меті набуття 
студентами професійної компетентності, продовженням реалізації навчальної 
програми, заснованої на принципах безперервності та послідовності 
проведення всіх видів навчання, що спрямована на формування необхідного 
обсягу практичних знань і вмінь відповідно до першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, сприяння саморозвитку студента як майбутнього фахівця 
шляхом закріплення теоретичних знань, отриманих ним за період навчання, 
набуття і вдосконалення практичних умінь і навичок. 
. Завдання навчально-ознайомчої практики: 

• ознайомлення студентів з ОП «Міжнародні відносини», визначення 
основних характеристик фахівця в галузі міжнародних відносин з метою 
усвідомлення ними можливостей застосування набутих теоретичних знань і 
навичок у відповідних установах, організаціях, органах державної влади 
України  з урахуванням особливостей їхньої майбутньої спеціальності;  

• ознайомлення студентів із організаційною структурою, завданнями, 
цілями та напрямками роботи базових установ практики; 

• виконання заходів, передбачених тематичним планом практичної 
підготовки; 

• здобуття, закріплення та поглиблення теоретичних знань відповідно до 
обраної спеціальності; 

• опрацювання архівних матеріалів та матеріалів бібліотечних фондів 
базових закладів практики та читального залу Університету; 

• робота з оргтехнікою, ПК, правовою базою; 
• виконання доручень керівника практики від КиМУ; 
• формування професійних навичок в галузі міжнародних відносин та 

проблем зовнішньої політики, а саме: 
• виявлення ділових та моральних якостей кожного майбутнього 

спеціаліста у сфері міжнародних відносин; 
• сприяння студенту у виборі напряму майбутньої професійної 

діяльності. 
 

Зміст практики (діяльність МЗС України) 
1)Бібліографічний список наявної в читальному залі КиМУ фахової літератури 
у галузі міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, 
зовнішньої політики  за 2014–2019 рр. (15-20 найменувань) 



2)Інформація щодо наявних в Україні міжнародних організацій, посольств, 
громадських організацій, філій, представництв, підприємств, що займаються 
міжнародною та зовнішньополітичною діяльністю 
3)Перелік наукової і навчальної літератури з галузі міжнародних відносин, 
світової політики та зовнішньої політики держав (не менше 50 джерел) 
4)Звіт про участь України в міжнародних організаціях та двостороннє 
співробітництво України з країнами Європи, Близького Сходу та Африки, Азії 
та Океанії, відносини з країнами Американського регіону (за вибором 
студента) 
5)Довідка про країни (дата визнання, дата встановлення дипломатичних 
відносин, політичних відносин, торгово-економічної, культурно-гуманітарної 
взаємодії, наукової та освітньої співпраці, договірно-правова база, українська 
діаспора) (на вибір по країні) 
 


