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ЧЕРНІВЦІ 2012 



СПЕЦІАЛІСТ– «КРАЇНОЗНАВСТВО» 

7.03020501 «Країнознавство» 

Галузь знань 0302 «Міжнародні відносини» 

 

 Підготовка спеціалістів зі спеціальності «Країнознавство» 
спрямована на забезпечення фундаментальної теоретико-практичної та 

науково-методичної підготовки фахiвців широкого профiлю для практичної, 

організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у сфері 

країнознавства і міжнародних відносин та участi в рiзних сферах дiяльностi, 

що вимагають знань фундаментальних гуманiтарних, країнознавчих, 

правових та соцiально-економiчних дисциплiн. Спеціаліст призначається для 

роботи в органах зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності, 

держадміністраціях, корпораціях, об’єднаннях, представництвах, що 

здійснюють зовнішню економічну, культурну, туристичну та інші види 

діяльності, для педагогічної діяльності у коледжах, гімназіях, ліцеях, школах, 

в органах служби безпеки, на митницях та інших посадах, що 

передбачаються для заміщення осіб з вищою освітою країнознавцями зі 

знанням іноземних мов.  

 Практична підготовка спеціаліста здійснюється у процесі засвоєння 

нормативних та спеціальних курсів, а також під час проходження виробничої 

переддипломної практики на випускаючій кафедрі міжнародних відносин, 

якою логiчно завершується вивчення фундаментальних i професiйно-

орiєнтованих країнознавчих дисциплiн, здiйснюється набуття необхiдних 

практичних навичок i умiнь. 

 Завершується підготовка спеціалістів складанням комплексних 

державних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, а також захистом 

дипломної роботи та присвоєнням кваліфікації «Політолог-міжнародник. 

Перекладач». 

 У результаті виконання програми підготовки спеціаліст має набути 

таких компетенцій: 

Знання теоретичних положень для аналізу міжнародних відносин та 

зовнішньої політики країн світу й України, аналізу міжнародних економічних 

відносин, геополітичної ситуації і геополітичних процесів в окремому 

регіоні, аналізу міжнародних відносин на Близькому Сході; теоретичних 

положень і проблем регіональної та міжнародної безпеки; методів і засобів 

аналітичної та дослідницької діяльності; методів аналізу конфліктних 

ситуацій; теорії та практики застосування сучасних інформаційних систем і 

технологій; іноземних мов та їх використання у практичній діяльності; основ 

прямого і зворотного перекладу документів з іноземної мови; раціональних 

способів підвищення професійної компетентності. 

Вміння проводити інформаційно-аналітичні дослідження; складати 

огляди та реферати за іноземними інформаційними матеріалами; знаходити, 

узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію 

зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру; 



моделювати ситуації міжнародних відносин; аналізувати кризи і конфлікти у 

міжнародних відносинах та прогнозувати можливі наслідки таких подій; 

організовувати пошук та збирання міжнародної інформації; брати участь у 

переговорах і дипломатичних бесідах; виступати у ЗМІ з аналітичними 

оглядами, коментарями, прогнозами; готувати документи для дипломатичних 

комунікацій; усне та писемне мовлення державною й іноземними мовами; 

готувати довідки, проекти дипломатичних, юридичних та інших ділових 

документів; вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності; приймати 

обґрунтовані та оптимальні рішення. 

Підготовка спеціаліста є базою для оволодiння в майбутньому 

ступенями магiстра і кандидата наук,  враховуючи, що  вища країнознавча 

освiта базується на найважливiших парадигмах сучасних міжнародних 

відносин і країнознавства: просторовiй, історичній,  економiчнiй,  соціальній, 

культурологічній, екологiчнiй,  гуманiстичнiй. 

Підготовка спеціалістів зі спеціальності «Країнознавство» 
здійснюється на кафедрі міжнародних відносин. Кафедра міжнародних 

відносин має достатньо високий науковий потенціал. На кафедрі працює 21 

викладач. З них: 5 докторів наук, професорів; 1 доктор наук, доцент; 7 

кандидатів наук, доцентів; 4 кандидатів наук, асистентів; 4 асистента без 

наукових ступенів. Більша частина науково-педагогічних кадрів кафедри, що 

здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Країнознавство» є 

досвідченими фахівцями.  

Підготовку спеціалістів зі спеціальності «Країнознавство» галузі знань 

«Міжнародні відносини» здійснює доктор історичних наук, професор – 

Ю.І.Макар (завідувач кафедри); доктор політичних наук, професор 

С.Г.Федуняк; доктор політичних наук, доцент Т.Я.Лупул; кандидат 

філософських наук, доцент В.Є. Струтинський;  кандидат політичних наук, 

доцент В.Ю.Макар, кандидат політичних наук, доцент Моцок В.І., кандидат 

політичних наук, доцент А.В. Стецюк; кандидати політичних наук, асистенти 

А.М. Гев’юк, Л.І. Коврик-Токар, А.С. Пивоваров, І.В. Патарак, М.В. Павлюк, 

О.О. Козачук. 

 

Посібники з грифом МОНМС 

 

 Макар Ю.І., Слюсар О.Ф. Словник українсько-польський, польсько-

український. – Чернівці: Букрек, 2011. – 736 с. (з грифом МОНМСу 

лист № 1/ІІ-10126 від 4.11.10). 

 

 Англійська мова в професійній діяльності = Public Administration : 

навч. посібник / В.В.Богатирець, З.Б.Куделько, М.М.Лучак, 

В.Ю.Макар. – Част 1-ша. – Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2011. – 

464 с. (з грифом МОНМСу лист № 1/11-2246 від 18.03.2011). 

 



 Макар Ю.І., Докаш О.Ю., Лаврук Т.П. Політологія : навчальний 

посібник. – Чернівці: Рута, 2010. – 596 с. (з грифом МОНу лист № 1/ІІ 

– 6485 від 16 липня 2010 р.) 

 

 Макар Ю.І., Гдичинський Б.П., Макар В.Ю., Попик С.Д., Ротар Н.Ю. 

Україна в міжнародних організаціях: Навчальний посібник / За ред. 

Ю.І. Макара. – Чернівці: Прут, 2009. – 880 с. (з грифом МОНу лист № 

1/11-6042 від 24 липня 2009 р.) 

 

 Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра. Die Europäische Union: 

gestern, heute, morgen / Авт.-укл.: Макар Ю.І., Бурдяк В.І., Івасютин 

Т.Д., Семенко В.В. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 224 

с. (з грифом МОНу лист № 1.4/18-Ґ-847 від 31.05.2007 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

Спеціаліст, міжнародник-політолог, перекладач підготовлений для 

практичної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької 

діяльності у сфері міжнародних відносин та країнознавства. 

 Спеціаліст із країнознавства призначається для роботи в органах 

зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності, держадміністраціях, 

підприємствах, об’єднаннях,  представництвах, що здійснюють 

зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, культурну, туристичну та інші 

види діяльності, педагогічної діяльності у вузах, коледжах, гімназіях, ліцеях, 

роботи в органах служби безпеки, на митницях, може займати посаду 

викладача іноземної мови у загальноосвітній школі та на інших посадах, що 

передбачаються для заміщення спеціалістами з вищою освітою 

політологами-міжнародниками. Він може працювати також в комерційно-

ринкових структурах, пов’язаних із маркетингом і на посадах експерта, 

референта чи консультанта рекламних та екскурсійних туристичних агентств. 

Відповідно до вимог спеціаліст повинен мати високий рівень 

професійної підготовки, широку ерудицію та культурний рівень. Він повинен 

поєднувати в собі високу фундаментальну наукову і практичну підготовку, 

досконало володіти своєю спеціальністю, постійно збагачувати свої знання, 

розширяти політичний світогляд та проявляти державний підхід у своїй 

діяльності. 

Спеціаліст повинен знати: 

- основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для 

виконання завдань організації практичної роботи по встановленню, 

підтримці та розвитку дружніх взаємин і співробітництва з зарубіжними 

країнами, прогнозування і аналізу їх суспільно-політичного і соціально-

економічного розвитку та проведення країнознавчих досліджень із цього 

напряму; 

- дисципліни нормативного навчального циклу: цивільний захист, 

охорону праці в галузі, інтелектуальну власність, актуальні проблеми 

зовнішньої політики країн/регіонів, актуальні проблеми зовнішньої політики 

України, проблеми національної та регіональної безпеки, практикум 

перекладу; 

- дисципліни циклу спеціалізацій (вільного вибору вищим навчальним 

закладом): актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході, 

Україна в системі геополітичних процесів і геополітичної орієнтації країн 

регіону, міжнародні організації та сучасні інтеграційні процеси в регіоні, 

геополітична ситуація і геополітичні процеси в регіоні, науковий практикум. 

- сучасний стан міжнародних відносин та зовнішньої політики; місце і 

роль міжнародних організацій у системі міжнародних зносин; міжнародні 

відносини і зовнішня політика, міжнародні організації тощо. 

 

 



Спеціаліст повинен уміти 

 

- застосовувати отримані знання для вирішення практичних та 

теоретичних завдань, пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу 

української держави; 

- узагальнювати та аналізувати отриману міжнародну інформацію, 

визначати характер документів зовнішньополітичного та 

зовнішньоекономічного змісту, виконувати оперативну роботу в органах, які 

здійснюють реалізацію зовнішньої політики та транскордонного 

співробітництва української держави, вміти вести переговори з іноземними 

представниками; 

- готувати проекти дипломатичних та інших документів;  

- вести дипломатичні бесіди та складати їх записи, готувати довідки з 

проблематики  

міжнародної діяльності, здійснювати міжнародне листування, складати 

огляди і реферати з іноземних матеріалів та інших джерел інформації; 

- вільно спілкуватись із загальних та професійних питань та виконувати 

докладний усний і письмовий двосторонній переклад;  

- застосовувати раціональні засоби пошуку, вибору та використання 

міжнародної інформації, здійснювати їх перевірку та класифікувати джерела 

їх походження; 

- на практиці застосовувати знання та навички, набуті з питань 

наукової організації праці, постійно підвищувати професійну кваліфікацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця  

ОКР «Спеціаліст» 

7.03020501 –Країнознавство 

№ 

з/п 
Назва дисциплін 

Годин

и 
Кредити  

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ – 918 год. 

1.1. Цикл навчальних дисциплін природничо-наукової підготовки 

1. Цивільний захист 36 1 

2. Охорона праці в галузі 36 1 

3. Інтелектуальна власність 36 1 

2. Цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки  

1. Актуальні проблеми зовнішньої політики 

країн/регіонів 
216 6 

2. Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України 
162 4,5 

3. Проблеми національної та регіональної безпеки 108 3 

4. Практикум перекладу 324 9 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ – 1242 год. 

2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу  

1. Актуальні проблеми міжнародних відносин на 

Близькому Сході 
54 1,5 

2. Україна в системі геополітичних процесів і 

геополітичної орієнтації країн регіону 
108 3 

3. Міжнародні організації та сучасні інтеграційні 

процеси в регіоні 
90 2,5 

4. Геополітична ситуація і геополітичні процеси в 

регіоні 
90 2,5 

5. Науковий практикум 180 5 

3. Різні види практик – 360 год. 

1. Переддипломна виробнича (8 тиж.) 360  

4. Виконання дипломної роботи спеціаліста – 360 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Шифр – 7.03020501 

Всього: 162 год., 4,5 кред., 34 лекц., 17 сем., 111 сам. робота, 3 год. на 

тиждень (9 семестр) 

Обов’язкова. 

Мета курсу: ознайомити студентів спеціальності “країнознавство 

(міжнародні відносини)” з концептуальними засадами та актуальними 

проблемами зовнішньої політики України.   

Основні завдання полягають в ознайомленні з особливостями формування 

та здійснення зовнішньополітичного курсу України та основними напрямами 

зовнішньої політики Української держави.   

Основні знання, уміння і компетенції: ознайомлення з теоретичними 

засадами а налізу зовнішньої політики України; знання законодавства 

України у сфері зовнішньої політики та національної безпеки; визначення 

характеру і рівня відносин України із зарубіжними державами; виявлення 

основних проблем у двосторонніх та багатосторонніх відносинах України із 

зарубіжними країнами та міжнародними організаціями; моніторинг і аналіз 

діяльності МЗС та інших органів виконавчої влади у сфері здійснення 

зовнішньої політики; підготовка аналітичних оглядів двосторонніх відносин 

України із зарубіжними державами.     

Лектор: професор Федуняк С.Г. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: іспит  

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

КРАЇН/РЕГІОНІВ 

Шифр – 7.03020501 

Всього: 216 год., 6 кред., 34 лекц., 17 сем., 165 сам. робота, 3 год. на 

тиждень (9 семестр). 

Обов’язкова. 

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з актуальними 

проблемами зовнішньої політики регіонів та країн світу. У регіональному 

масштабі розкрити питання зовнішньої політики провідних міжнародних 

угруповань, а на державному рівні проаналізувати сучасний стан 

зовнішньополітичних орієнтирів провідних країн світу. 

Основні завдання курсу: комплексне вивчення основних аспектів 

зовнішньої політики провідних держав світу на сучасному етапі; 



ознайомлення з напрямами регіональної зовнішньої політики й розвитком 

сучасних міжнародних відносин. 

Студенти повинні знати: зміст поняття „зовнішня політика”, різницю та 

взаємозалежність зовнішньої та внутрішньої політики, основні теоретико-

методологічні засади формування напрямів зовнішньої політики, характерні 

риси зовнішньополітичного курсу провідних країн світу, основні етапи 

становлення зовнішньополітичних напрямів країн та регіональних 

геополітичних центрів на сучасному етапі. 

Студенти повинні вміти: об’єктивно аналізувати ситуацію із внутрішньою 

політикою держави, що впливає на її зовнішньополітичні орієнтири держави; 

порівнювати та проводити паралелі між історичними передумовами та 

сучасним станом зовнішньої політики країн та регіонів світу: орієнтуватися у 

подіях на міжнародній арені, що впливають на проведення зовнішньої 

політики та аналізувати їхній вплив на прийняття рішень. На основі 

отриманих теоретичних і практичних знань сформувати у студентів навики 

самостійного аналізу зовнішньополітичних пріоритетів регіонів та країн 

світу.  

Лектор: доц. Макар В.Ю. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: іспит  

 

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Шифр – 7.03020501 

Всього: 108 год., 3 кред., 17 лекц., 17 сем., 74 сам. робота, 2 год. на 

тиждень (9 семестр) 

Обов’язкова. 

Мета курсу: ознайомити студентів спеціальності “країнознавство 

(міжнародні відносини)” з теоретичними та практичними аспектами проблем 

безпеки на регіональному та національному рівнях.  

Основні завдання полягають в ознайомленні теоретико-

концептуальними засадами проблематики безпеки, системами безпеки на 

глобальному і регіональному рівнях, основними загрозами, а також засадами 

та принципами національної безпеки України.    

Основні знання, уміння і компетенції: знання законодавства України у 

сфері національної безпеки; визначення та аналіз характеру і рівня загроз 

міжнародній безпеці; визначення та аналіз характеру і рівня загроз 

національній безпеці України; підготовка аналітичних оглядів процесів у 

сфері безпеки.  

Лектор: професор Федуняк С.Г. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: іспит  



 

ПРАКТИКУМ ПЕРЕКЛАДУ 

Шифр – 7.03020501 

Всього: 324 год., 9 кред., 140 практ., 184 сам. робота (9, 10 семестр) 

Обов’язкова. 

Мета курсу: Усний та письмовий переклад соціально-політичних, 

країнознавчих, економічних, ділових, науково-технічних, публіцистичних та 

інших текстів. Адекватна передача тексту оригіналу на українську мову та 

навпаки. Прийоми усного та письмового перекладу. Лексичні та граматичні 

явища при перекладі. Виконання індивідуальних завдань із перекладу 

оригінальних статей наукового змісту. 

Вимоги до знань та умінь. 

Знати: різні лексичні явища (термінологічну лексику, неологізми, власні 

назви, фразеологізми, атрибутивні іменникові сполучення зі своєї 

спеціальності), що спричиняють труднощі при перекладі та способи їх 

передачі з іноземної на рідну мову і з рідної – на іноземну; складні 

граматичні явища та структури, характерні для іноземної мови та шляхи 

перекладу їх за допомогою різних видів перекладу: дослівного, адекватного, 

реферативного, описового, антонімічного тощо. 

Вміти: давати адекватний усний та письмовий переклад текстів різних 

видів як з української мови на іноземну, так і з іноземної – на українську; 

аналізувати оригінальні іншомовні тексти, враховуючи лексичні та 

граматичні труднощі, використовуючи набуті знання з даної дисципліни. 

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, 

індивідуальні консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік 

 

УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

І ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КРАЇН РЕГІОНУ 

Шифр – 7.03020501 

Всього: 324 год., 9 кред., 140 практ., 184 сам. робота (9, 10 семестр) 

Обов’язкова. 

 

Предмет курсу: участь України в сучасних геополітичних процесах у 

регіоні Центрально-Східної Європи та її місце в системі геополітичної 

орієнтації країн регіону. 

 Основна мета: формування базових знань про роль України в системі 

сучасних геополітичних процесів, що протікають у Центрально-Східній 

Європі, та її місце в системах геополітичної орієнтації й геостратегії країн 

регіону. 

Студенти повинні знати: сучасну геополітичну ситуацію в регіоні 

Центрально-Східної Європи, геостратегічні інтереси України і сусідніх 

держав, систему взаємодії України з міжнародними і регіональними 



організаціями, геостратегічних партнерів України в регіоні, суть 

геополітичних доктрин, стратегій та орієнтацій країн регіону та місце 

України в них, основні напрями стратегічного партнерства України з 

країнами-сусідами. 

 Студенти повинні вміти: аналізувати сучасні геополітичні процеси в 

регіоні та оцінювати роль України в них, виявляти вектори геополітичної 

орієнтації країн і встановлювати місце України в них, оцінювати переваги і 

ризики стратегічного партнерства України з окремими країнами регіону, 

виявляти геостратегічні інтереси країн відносно України при аналізі 

геополітичних доктрин і стратегій країн Центрально-Східної Європи. 

 

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ В РЕГІОНІ  

Шифр 7.03020501 

Всього – 90 год.; 2,5 кредитів, 34 год. лек., 56 – сам. Робота, 2 години 

на тиждень (9 семестр) 

Вибіркова  

Мета курсу: поглибити у студентів розуміння зростання вагомості 

міждержавних організацій на Європейському континенті по Другій світовій 

війні у процесах формування міжнародних відносин та їх впливі на сучасні 

інтеграційні процеси в регіоні.  

Досягненню зазначеної мети підпорядковані наступні завдання:  

- розглянути засади і головні причини та напрямки інтеграційних процесів в 

Європі по Другій світовій війні;  

- проаналізувати міжнародно-правові засади створення і подальшого 

функціонування міжнародних міждержавних організацій на Європейському 

континенті по Другій світовій війні;  

- проаналізувати  ініціативи політичної та економічної інтеграції в Європі у 

60-х – 80-х роках та місцю в них міжнародних організацій;  

- проаналізувати міжнародно-правові засади трансформації НБСЄ в ОБСЄ та 

ї вплив на інтеграційні процеси в Європі і світі; 

- познайомити з основними впливами ЄС, СНД, ОБСЄ на інтеграційні 

процеси в європейському регіоні та місцю в них України. 

При опануванні дисципліною спеціаліст повинен набути компетенції 

через призму раніше отриманих знань по-новому, вже на певному науковому 

рівні: підходити до аналізу і оцінки процесів розвитку Європейського 

співтовариства по Другій світовій війні та формування міждержавних 

міжурядових організацій економічного, військово-політичного характеру; 

уміти аналізувати та робити висновки з того комплексу причин, котрі 

зумовили набуття нового забарвлення у взаємовідносинах між країнами у 

зв’язку із активним включенням у ці відносини міжурядових організацій 

типу ЄС, ОБСЄ, Організація чорноморського економічного співробітництва 

(ОЧЕС), Вишеградської групи, МАГАТЕ, МВФ, СНД та інших; розуміти їх 



об’єктивні та суб’єктивні можливості впливати на динаміку інтеграційних 

процесів в європейському регіоні. Набуті компетенції також сприятимуть 

більш кваліфікованій діяльності майбутніх випускників у такій специфічній 

сфері як міжнародні відносини та зовнішньополітичні зв’язки в умовах 

поглиблення інтеграційних процесів на Європейському континенті та місця в 

них Української держави. 

Лектор: доцент В.Є.Струтинський 

Методика викладання та методи навчання: лекції, колоквіуми, 

індивідуальні консультації, ділові ігри, дискусії у поза лекційний час. 

Оцінювання: залік 

 

ГЕОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ І ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В 

РЕГІОНІ 

Шифр – 7.03020501 

Всього: 90 год., 2,5 кред., 34 лекц., 56 сам. робота, 2 год. на тиждень (9 

семестр) 

Вибіркова. 

Предмет курсу: геополітична ситуація і геополітичні процеси в 

Балтійсько-Чорноморському регіоні. 

Мета курсу: формування конкретних знань про особливості структурної 

організації Балтлтiйсько-Чорноморсьокoго геополітичного простору, основні 

напрями геостратегії держав регіону, стан сучасної геополітичної ситуації і 

суть основних геополітичних процесів у регіоні, а також знання суті 

геополітичних доктрин і стратегій країн регіону. 

Вимоги до знань та умінь. 

Студенти повинні знати: геополітичну історію країн регіону, 

особливості геополітичного положення держав регіону, основні особливості 

геополітичних процесів у регіоні, стан геополітичної ситуації в регіоні і 

окремих країнах, геополітичні доктрини, стратегії й орієнтації країн регіону 

Балто-Чорноморського міжмор’я. 

Студенти повинні вміти: аналізувати геополітичну ситуацію в регіоні, 

встановлювати особливості розвитку геополітичних процесів у регіоні і 

окремих країнах, розрізняти головні геостратегічні інтереси держав, виявляти 

основні тенденції в розвитку геополітичної ситуації в і Балто-

Чорноморського міжмор’ї геостратегії держав, аналізувати геополітичні 

доктрини і стратегії окремих країн регіону тощо. 

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, 

індивідуальні консультації, самостійна робота. 

Лектор: доц. Лупул Т.Я. 

Оцінювання: залік 



 

НАУКОВИЙ ПРАКТИКУМ  

      Шифр – 7.03020501 

      Всього: 180 год., 5 кред., 51 практ., 129 сам. робота, 3 год. на тиждень (9 

семестр) 

      Вибіркова. 

   Мета курсу: формування у студентів конкретних знань та вмінь щодо 

організації наукового дослідження у вищих навчальних закладах та 

використання отриманих навичок на практиці.  

  Вимоги до знань та умінь. 

 Знати:  основні принципи та характерні риси країнознавчих наукових 

досліджень; принципи розробки стратегії дослідження наукової теми; методи 

країнознавчих досліджень; вимоги до оформлення наукових робіт. 

 Вміти: вести пошук наукової інформації по темі дослідження; проводити 

наукове дослідження; готувати тези наукових доповідей; представляти 

результати наукових досліджень. 

 Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, 

індивідуальні консультації, самостійна робота. 

 Лектор: асист. Коврик-Токар Л.І. 

 Оцінювання: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

 


