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ЧЕРНІВЦІ 2012 



МАГІСТР – «КРАЇНОЗНАВСТВО» 

8.03020501 «Країнознавство» 

Галузь знань 0302 «Міжнародні відносини» 

 

 Підготовка магістрів спеціальності «Країнознавство» спрямована 

на забезпечення фундаментальної теоретико-практичної та науково-

методичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які б отримали глибокі 

знання для виконання професійних завдань науково-дослідницького, 

експертно-консультаційного, інноваційно-прогностичного характеру у сфері 

сучасних суспільно-політичних і міжнародних процесів, а також здійснення 

самостійної науково-педагогічної діяльності в умовах загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.  

 Практична підготовка магістра здійснюється у процесі засвоєння 

нормативних та спеціальних курсів, а також під час проходження 

асистентської практики на випускаючій кафедрі міжнародних відносин. Під 

час асистентської практики поглиблюються та закріплюються теоретичні 

знання з усіх дисциплін навчального плану, набуваються навики проведення 

практичних і лекційних занять. 

 Завершується підготовка магістрів захистом магістерської роботи та 

присвоєнням кваліфікації «Політолог-міжнародник. Перекладач». 

 У результаті виконання програми підготовки магістр має набути таких 

компетенцій: 

Знання теоретичних положень для аналізу міжнародних відносин та 

зовнішньої політики країн світу й України, аналізу міжнародних економічних 

відносин; правил дипломатичного протоколу та етикету у проведенні бесід, 

комунікацій, переговорів; 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; методологічних основ і категорій 

педагогіки та психології вищої школи для роботи у ВНЗ; 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 магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі 

та підготовки професорсько-викладацького резерву для педагогічних вищих 

навчальних закладів різного рівня акредитації. 

 Підготовка магістрів спеціальності «Країнознавство» здійснюється 

на кафедрі міжнародних відносин. Виконання магістерських програм 

забезпечують сім професорів (два доктори історичних наук, два доктори 

політичних наук, доктор педагогічних наук, один доктор психологічних наук, 

професор, Надзвичайний і Повноважний посол України), п’ять доцентів (1 

доктор політичних наук, три кандидати політичних наук, кандидат 

філософських наук). 

 

 

Інформація про випускову кафедру 

Кафедра міжнародних відносин є випускаючою з напряму підготовки 

(спеціальності) «Країнознавство» галузі знань «Міжнародні відносини». 

Підготовка ведеться за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями – 

«бакалавр», «спеціаліст, «магістр». 

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 магістрів за напрямом підготовки «Країнознавство» галузі 

знань «Міжнародні відносини» здійснюють два доктори історичних наук, 

професори – Ю.І.Макар (завідувач кафедри) і Т.В.Марусик (проректор 

університету); два доктори політичних наук, професори С.Г.Федуняк і 

В.І.Бортніков; доктор медичних наук, професор, Надзвичайний і 

Повноважний посол Г.І.Ходоровський;  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. 
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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.). 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця 
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галузі знань 

0302 “Міжнародні відносини” 
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Вступ 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускників вищого навчального 

закладу є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої 

освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається 

місце фахівця в структурі галузей економіки  держави і вимоги до його компетентності, 

інших соціально важливих властивостей та якостей.  

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності випускників вищого навчального закладу з певної спеціальності та освітньо-

кваліфікаційного рівня і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула 

певний освітній рівень відповідного фахового спрямування. 

 Ця кваліфікаційна характеристика встановлює професійне призначення магістра  

галузі знань 0302 “Міжнародні відносини” спеціальності 8.03020501 “Країнознавство” 

кваліфікації 2443.1 “Політолог-міжнародник”, 2444.2 “Перекладач” згідно Галузевого 

стандарту вищої освіти України напряму підготовки 0304 “Міжнародні відносини”, 

затвердженого наказом Міністра освіти і науки України № 302 від 13.04.2004 р. 

 

Призначення фахівця 

 

 Магістр кваліфікації “міжнародник-політолог, перекладач” підготовлений для 

практичної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у сфері 

міжнародних відносин та країнознавства. 

 Магістр 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. 

 

Загальні вимоги до магістра 

 

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. 

Магістр 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: методику викладання у вищій 

школі, педагогіку та психологію вищої школи, вищу освіту і Болонський процес, 

інтелектуальну власність, цивільний захист, охорону праці в галузі, актуальні проблеми 

зовнішньої політики країн/регіонів, актуальні проблеми зовнішньої політики України, 

проблеми національної та регіональної безпеки, актуальні проблеми країнознавчих 



досліджень, інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики країн/регіонів, 

практикум перекладу; 

- вибіркові дисципліни циклу спеціалізацій (вільного вибору вищим навчальним 

закладом): міжнародні системи та глобальний розвиток, регіоналістику, Україну в 

міжнародних організаціях;  

- сучасний стан міжнародних відносин та зовнішньої політики; місце і роль 

міжнародних організацій у системі міжнародних зносин; міжнародні відносини і зовнішня 

політика, міжнародні організації тощо. 

 

Магістр 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. 

 

Атестація випускників вузу 

 

 Атестація випускників спеціальності “Країнознавство” за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “Магістр” здійснюється Державною екзаменаційною комісією Чернівецького 

національного університету ім. Юрія Федьковича з даного фаху та періодично під час 

державної атестації вузу. Атестація проводиться на підставі оцінки успішності при 

вирішенні випускниками професійних завдань з використанням загальнодержавних 

методів комплексної діагностики. 

  

Кваліфікаційна характеристика є документом, яким керується вищий навчальний 

заклад при підготовці магістра, складеним на основі Галузевого стандарту вищої освіти 

України галузі напряму підготовки 0304 “Міжнародні відносини”, затвердженого наказом 

Міністра освіти і науки України № 302 від 13.04.2004 р. Цей стандарт поширюється на 

систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти, інші 

юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти, вищі навчальні 

заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

"магістр" спеціальності 8.03020501 “Країнознавство” галузі знань 0302 “Міжнародні 

відносини”, освітнього рівня “повна вища освіта”, кваліфікації 2443.2 – “Політолог-

міжнародник”, 2444.2 “Перекладач” із узагальненим об’єктом діяльності: система дій і 

правил у політичних та економічних відносинах між державами та іншими суб’єктами 

міжнародних відносин країн і регіонів.   

 

 



Фахівець підготовлений до роботи за ДК 009-96: 

Секція К - Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги  юридичним 

особам 

 

Розділ 73 -   Дослідження та розробки  

Група 73.2 - Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 

Клас 73.20 - Дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук 

Підклас 73.20.0 - систематичне вивчення та творча діяльність у галузях гуманітарних та 

суспільних наук (організації та управління, політології, історії тощо). 

 

Розділ 74 - Послуги, надавані переважно юридичним особам 

Клас 74.13 - Дослідження ринку та вивчення суспільної думки; 

- вивчення суспільної думки щодо політичних економічних та суспільних питань, а 

також статистичний аналіз результатів. 

 

Група 74.4 - Реклама 

Клас 74.40 - Реклама 

Підклас 74.40.0 - планування та проведення рекламних кампаній; 

- створення та розміщення реклами; 

- рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов’язана з продажем ефірного 

часу та друкованих шпальт; 

- реклама на транспортних засобах. 

 

Група 74.8 - Послуги, надавані переважно юридичним особам 

Клас 74.83 - Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота 

Підклас 74.83.0 - письмовий та усний переклад. 

  

Секція L  Державне управління 

 

Розділ 75 - Державне управління 

Група 75.2 - Діяльність, віднесена до компетенції держави 

Клас 75.21 - Міжнародні відносини 

  

 Секція М Освіта 

 

Розділ 80 - Освіта 

Група 80.3 - Вища освіта 

Клас 80.30 - Вища освіта 

Підклас 80.30.0 - базова та повна вища освіта. 

 

Секція О Колективні, громадські та особисті послуги 

 

Розділ 91 - Громадська діяльність 

Група 91.1 - Організації у сфері економіки 

Клас 91.11 - Організації промисловців та підприємців 

Підклас 91.11.0 -   представництво у відношеннях з державними структурами, зв’язок з 

громадськістю тощо. 

Клас 91.12 - Професійні організації 

Підклас 91.12.0 -  представництво у відношеннях з державними структурами та зв’язок з 

громадськістю. 

Група 91.3 - Інші громадські організації 

Клас 91.32 - Політичні організації 



Підклас 91.32.0 -   зв’язок з громадськістю з метою впливати на прийняття рішень 

органами державної влади. 

 

Розділ 92 - Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту 

Група 92.2 - Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 

Клас 92.20 - Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 

Підклас 92.20.0 - створення радіо- та телевізійних програм. 

Група 92.4 - Агентства друку 

Клас 92.40 - Агентства друку 

Підклас 92.40.0 - діяльність журналістів. 

 

Секція О Екстериторіальна діяльність 

Розділ 99 - Екстериторіальна діяльність 

Група 99.0 - Екстериторіальна діяльність 

Клас 91.00 - Екстериторіальна діяльність 

Підклас 99.00.0 - діяльність міжнародних організацій, наприклад, Організації Об’єднаних 

Націй, її спеціалізованих установ, регіональних представництв тощо, Європейського 

Співтовариства, Європейської Асоціації вільної торгівлі, Організації економічної 

співпраці та розвитку, Ради з митної співпраці, Організації країн-експортерів нафти, 

Міжнародного Валютного Фонду, Світового банку тощо. 

 

Фахівець здатний виконувати зазначену  в ДК 003-95 професійну роботу і займати 

первинні посади: 

 

2310.2 - викладач вищого навчального закладу; 

2310.2 – асистент (освіта); 

2443.1 - науковий співробітник (політологія); 

2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів; 

2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів; 

2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських   

              організаціях); 

2443.2 – політичний оглядач; 

2443.2 – політолог; 

2443.2 - міжнародник-аналітик; 

2444.1 – науковий співробітник (переклади); 

2444.2 – перекладач; 

2444.2 – гід-перекладач. 

 

Позначення і скорочення 

У даній освітньо-кваліфікаційній характеристиці застосовуються такі скорочення 

назв: 

 

а) видів типових задач діяльності: 

ПФ - професійна, 

       СВ - соціально-виробнича, 

      СП - соціально-побутова; 

б) класів задач діяльності: 

С - стереотипна, 

Д - діагностична, 

        Е - евристична; 

в) видів уміння: 

ПП - предметно-практичне, 

ПР - предметно-розумове, 

ЗП - знаково-практичне, 

       ЗР - знаково-розумове; 

 

г) рівнів сформованості даного уміння: 

О - уміння виконувати дію, спираючись на 

матеріальні носії інформації щодо неї, 

Р - уміння виконувати дію, спираючись на 

постійний розумовий контроль без допомоги 

матеріальних носіїв інформації,  



д) здатностей: 

З - здатність. 

Н - уміння виконувати дію автоматично, на 

рівні навички; 

 

Виробничі функції, типові завдання діяльності 

 та уміння щодо їх вирішення  

Відповідно до посад, що можуть займати випускники вищого навчального закладу, 

вони здатні виконувати виробничі функції (здійснення певних типів діяльності) та типові 

для даної функції завдання діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь. 

Вищий навчальний заклад забезпечує опанування випускниками системи умінь 

вирішувати певні типові завдання діяльності під час здійснення певних виробничих 

функцій, що визначені в таблиці  Додатка А. 

Примітка. У таблиці  Додатка А шифри типових завдань діяльності та умінь 

наведені за структурами:  

а) шифр типового завдання діяльності  

             Х. ХХ 

 

        номер завдання, наскрізний для даної виробничої функції 

  

                              номер виробничої функції 

 

б) шифр уміння 

         Х. ХХ.  ХХ 

  

                номер уміння, наскрізний для даного типового завдання діяльності 

       

       шифр типового завдання діяльності  

 

 

Здатності вирішувати проблеми і завдання соціальної діяльності  

та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей  

 

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як 

соціальних особистостей подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні 

проблеми і завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності 

цих здатностей.  

Вищі навчальні заклади готують  випускників як соціальних особистостей, здатних 

вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності за умови оволодіння 

системою умінь, що визначені у таблиці Додатку Б. 

Примітка. У таблиці Додатку Б шифри здатностей і умінь наведені за структурами: 

а) шифр здатності                                         б) шифр уміння 

 

З. ХХ                                                              З. ХХ.  ХХ 

                                                                                         номер уміння, наскрізний для 

 номер здатності                                                даної здатності        

 

                         здатність                                                      шифр здатності 

 

 

Попередній освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень 

 і вимоги до професійного відбору абітурієнтів 

Попередній рівень освіти або(та) професійної підготовки: 

 базова вища освіта освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. 



   Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або(та) професійну 

підготовку встановленого зразка. 

Вимоги до державної атестації осіб,  

які навчаються у вищих навчальних закладах 

 

Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

проводиться на підставі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення 

випускниками завдань діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості 

здатностей вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути. 

Нормативна форма державної атестації встановлюється ГСВОУ 8.030405 ОПП -04 

Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки. 

 

Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

 

 Підготовка   фахівців   здійснюється   у  вищих  навчальних   закладах, 

акредитованих згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978. 

Науково-педагогічні працівники повинні відповідати вимогам п. 3 статті 48 Закону 

України "Про вищу освіту". 

 

Варіативний компонент освітньо-кваліфікаційної  

характеристики магістра 

 

Варіативний компонент ОКХ доповнює і конкретизує кваліфікаційні вимоги до змісту 

з боку конкретних замовників-споживачів фахівців і використовується для: 

• визначення змісту навчання за цільовою підготовкою фахівців або підготовкою в 

межах відповідної спеціалізації даної спеціальності; 

• розробки та корегування варіативного компоненту освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня; 

• підвищення рівня соціальної захищеності випускників вищого навчального закладу 

за рахунок забезпечення мобільності системи підготовки фахівців щодо задоволення 

вимог праці (споживачів фахівців); 

•   визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Варіативний компонент ОКХ розробляється і затверджується вищим навчальним 

закладом спільно з замовником - споживачем фахівців і погоджується з Міністерством 

освіти і науки України. 

Державний компонент ОКХ спеціалізації узагальнює кваліфікаційні вимоги до змісту 

освіти і використовується для: 

• визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів; 

• визначення потреб у фахівцях відповідних спеціалістів та освітньо-кваліфікаційного 

рівня; 

• розробки та корегування державної компоненти освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня; 

• професійної орієнтації пошукувачів фаху; 

• визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

• сертифікації фахівців. 

 

Професійне призначення та умови використання фахівця 

    Магістр підготовлений до аналітичної, організаційно-виробничої, управлінської та 

навчальної роботи, пов’язаної із здійсненням зовнішньополітичного та 



зовнішньоекономічного курсів України, зміцненням її міжнародного авторитету, роботи в 

держадміністраціях підприємствах, представництвах, установах, організаціях. 

 

Таблиця 1. Посади, на яких може працювати випускник галузі знань "Міжнародні 

відносини" спеціальності "Країнознавство" вищого навчального закладу 

та виробничі функції, які він повинен виконувати 

Професійна назва і 

код кваліфікаційних 

угрупувань професій 

 

Первинні посади 

 

Виробничі функції 

Шифр 

виробничої 

функції 

“Політолог-

міжнародник” 

2443.1, 

“Перекладач”  

2444.2 

2310.2 - викладач вищого 

навчального закладу; 

2310.2 – асистент (освіта); 

2443.1 - науковий 

співробітник (політологія); 

2443.2 – експерт із суспільно-

політичних питань 

країн/регіонів; 

2443.2 – консультант із 

суспільно-політичних питань 

країн/регіонів; 

2443.2 – консультант із 

суспільно-політичних питань 

(в партіях та інших 

громадських організаціях); 

2443.2 – політичний оглядач; 

2443.2 – політолог; 

2443.2 - міжнародник-

аналітик; 

2444.1 – науковий 

співробітник (переклади); 

2444.2 – перекладач; 

2444.2 – гід-перекладач. 

 

 

Складання 

різноманітних інформа-

ційних довідок по 

країнах і регіонах світу 

Пошук і узагальнення 

міжнародної інформації 

зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного 

та правового характеру 

Аналіз і прогнозування 

політичного та 

соціально-економічного 

розвитку суспільно-

територіальних систем, 

країн, регіонів 
Усний та письмовий 

переклад з іноземної мови на 

українську мову та навпаки, 

переклад і реферування 

суспільно-політичної 

інформації 

Викладання у вищій школі 

1.01, 1.02  

 

 

 

1.03, 1.04  

 

 

 

 

1.05  

 

 

 

 

 

1.08 

 

 

 

 

 

1.09 

Типові професійні, соціально-виробничі та соціально-побутові задачі діяльності з 

визначенням класу, до якого кожна з них віднесена, наведені у табл. 2. Клас типових задач 

визначається згідно з критеріями класу типових задач, що подані у таблиці 3. 

Виробничі функції та задачі діяльності обов’язкові для всіх вищих навчальних 

закладів, що здійснюють підготовку фахівців за даною спеціальністю. 

 

Таблиця 2. Перелік і зміст типових задач діяльності, що вирішує магістр 

Шифр 

виробничої 

функції, що 

забезпечується 

Типові задачі діяльності 

Шифр типової 

задачі 

діяльності 

Професійні задачі: 

1.01 Складання  плану довідки та визначення джерел 

отримання необхідної інформації. 

Оперативне складання інформаційних довідок про країни 

і регіони світу. Систематизація різноманітної інформації 

та формування банку даних по країнах і регіонах світу. 

ПС.01 

 

ПД.02 ПД.ОЗ 



1.02 Складання плану та розробка методики дослідження 

суспільно-територіальних систем, окремих країн, 

регіонів.  

Пошук міжнародної інформації зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового характеру та 

обробка статистичних даних щодо особливостей 

політичного та соціально-економічного розвитку 

суспільно-територіальних систем, країн, регіонів та їх 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Прогнозування політичного і соціально-економічного 

розвитку суспільно-територіальних систем, країн, 

регіонів та їх. зовнішньополітичної діяльності. 

ПС.04  

 

 

ПД.05  

 

 

 

ПЕ.06 

1.03 Усний переклад з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької, польської) на українську мову і навпаки.  

Письмовий переклад з іноземної мови (англійської, 

німецької, французької, польської) на українську мову і 

навпаки.  

Автоматизований (комп’ютерний) переклад і редагування 

тексту. 

ПС.07 

 

ПС.08  

 

 

ПС.09 

1.04 Вироблення навичок пошуку головних аспектів у 

суспільно-політичному тексті періодичних видань. 

Реферування чи тезисна передача змісту суспільно-

політичної інформації. 

ПС.10  

 

ПД.11 

Соціально-виробничі задачі 

1.01 1.02 1.03 

1.04 

Участь у підготовці і проведенні семінарів та нарад  

із метою вдосконалення методів і прийомів роботи 

СВ.С.01 

1.01  

1.02  

 

Безпомилкове застосування чинного законодавства  

Модернізація та вдосконалення методик аналізу та 

прогнозування політичного і соціально-економічного 

розвитку суспільно-територіальних систем, країн, 

регіонів. 

СВ.С.02 

СВ.Е.04 

 

Соціально-побутові задачі 

 

 

  

1.01  

1.02  

1.03  

1.04 

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов роботи СП.С.01   

1.01  

1.02 

Дотримання заходів безпеки при проведенні країнознавчих 

досліджень та екскурсій 

СП.С.02   

1.01  

1.02  

1.03  

1.04 

Підвищення власного професійного рівня СП.С.03   

1.01  

1.02  

1.03  

1.04 

Виховна діяльність серед співробітників установи СП.С.03   



 

 

 

Таблиця 3. Назва і критерії класів типових задач 

Шифр 

класу 

задачі 

Назва класу задачі Якісні критерії класу типової задачі 

С. Стереотипна 

Діяльність відповідно заданому алгоритму, який 

характеризується однозначним набором добре відомих, 

раніш відібраних складних операцій, що потребує 

використання обмежених масивів оперативної та раніш 

засвоєної інформації. 

Д. Діагностична 

Діяльність відповідно заданому алгоритму, який містить 

або не містить процедуру часткового конструювання 

рішення по застосуванню відповідних операцій, що 

потребує використання значних масивів оперативної та 

раніш засвоєної інформації. 

Е. Евристична 

Діяльність відповідно складному алгоритму, який містить 

процедуру конструювання рішень, що потребує 

використання великих масивів оперативної та раніш 

засвоєної інформації. 

 

 

 Система вмінь 

 

Система вмінь щодо вирішення типових задач діяльності наведена в таблиці 4. Для 

кожного вміння встановлений вид, до якого воно віднесено, і потрібний рівень 

сформованості. При визначенні виду вміння використовується кваліфікація, що наведена в 

таблиці 5. Рівень сформованості вміння визначається згідно критеріїв, наведених у 

таблиці 6. 

 

Таблиця 4. Система вмінь 

Шифр типової 

діяльності, що 

забезпечується 

Зміст вміння Шифр вміння 

ПС.01 Вміти скласти оптимальний план оглядів, рефератів 

та інформаційних довідок про країну та швидко 

визначати джерела отримання необхідної інформації 

ПП.Р.001 

ПД.02 Вміти оперативно складати інформаційні довідки про 

суспільно-політичну і економічну ситуацію в країнах і 

регіонах світу, їх зовнішню політику. 

ПР.0.002 

ПД.03 Вміти систематизувати різноманітну інформацію та 

формувати банки даних 

ПП.Н.003 

ПС.04 Вміти скласти оптимальний план та підібрати 

методику дослідження різноманітних компонент 

суспільно-територіальних систем, країн, регіонів 

ПР.0.004 

ПД.03 Вміти оперативно збирати та обробляти статистичну 

інформацію щодо розвитку країн та їх 

зовнішньоекономічної діяльності 

ПР.0.005 

ПЕ.06 Вміти розробляти гіпотези політичного і соціально- ПП.Н.006 



економічного розвитку  країн та прогнозувати їх 

зовнішньоекономічну діяльність 

ПС.07 Вміти здійснювати усний переклад з іноземної мови 

на українську мову і навпаки 

ПП.Н.007 

ПС.08 Вміти здійснювати письмовий переклад з іноземної 

мови на українську мову і навпаки 

ПП.Н.003 

ПС.09 Вміти здійснювати автоматизований (комп'ютерний) 

переклад і редагування тексту 

ЗР.Н.009 

ПС.10 Вміти вибирати найважливішу інформацію в 

суспільно-політичних текстах періодичних видань 

ПП.Р.010 

ПД.11 Вміти оперативно зреферувати суспільно-політичну 

інформацію 

ПР.Р.11 

 

Таблиця 5. Класифікація виду вміння 

 

Шифр виду 

вміння 
Назва виду вміння 

ПП. Предметно-практичне вміння 

ПР. Предметно-розумове вміння 

ЗП. Знаково-практичне вміння 

ЗР. Знаково-розумове вміння 

 

 

Таблиця 6. Кваліфікаційні критерії рівня сформованості вмінь 

Шифр критерію Зміст кваліфікаційного критерію 

О. Вміння виконувати дію на носії інформації щодо неї. 

Р. Вміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль. 

Н. Вміння виконувати дію автоматично, на рівні навички 

 

Варіативний компонент освітньо-кваліфікаційної  характеристики фахівця 

 

Варіативний компонент освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра 

спеціальності Країнознавство” складений на основі Державного компоненту ОКХ, який  

узагальнює вимоги до змісту освіти з боку світового співтовариства, держави та 

споживачів фахівців. Державний компонент ОКХ використовується для: 

• розробки та корегування державного компоненту освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців відповідного освітнього рівня; 

• визначення змісту навчання як бази для опанування новими спеціальностями, 

кваліфікаціями. 

Державний компонент ОКХ розроблений, погоджений, затверджений у порядку, 

який визначений Міністерством освіти і науки України. 
Вимоги до якості спеціаліста 

Загальні вимоги до якостей фахівця як соціальної особистості, наведені в таблиці 7. 

 

 

Таблиця 7. Загальні вимоги до якостей спеціаліста 

Зміст загальних вимог 
Шифр загальних 

змісту вимог 

Здатність засвоювати і реалізувати наукові та культурні 

досягнення світової цивілізації з уважним відношенням до 
ЗВ.01 



культур, релігій, прав народів і людини, ідеї збереження миру. 

Здатність критично оцінювати і прогнозувати політичні, 

економічні, культурні та інші події і явища на підставі 

відповідного обсягу знань. 

ЗВ.01 

Володіння державною та двома іноземними мовами на рівні 

професійного і побутового спілкування 
ЗВ.03 

Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та 

різноманітних інновацій 
ЗВ.04 

Здатність до ефективних комунікаційних взаємодій, в тому числі, 

засобами інформаційних технологій. 
ЗВ.05 

Системне розуміння наслідків впливу діяльності організацій, 

підприємств тощо на зовнішнє середовище 
ЗВ.06 

Розуміння суті поліпшених економічних та соціальних відносин ЗВ.07 

Здатність розумітися на зовнішній та внутрішній політиці 

держави; знати її історію і специфіку розвитку та вміти захищати 

її інтереси 

ЗВ.03 

Здатність виконувати норми законодавства і захищати свої права ЗВ.09 

Здатність дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і 

моралі в міжособистісних відносинах та в суспільстві. 
ЗВ.10 

Здатність створювати соціально-економічні відносини між 

членами трудового колективу на правовій основі і демократичних 

принципах 

ЗВ.11 

Здатність адаптувати діяльність організації до вимог і умов 

споживача 
ЗВ.12 

Володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору 

стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, 

особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів 

ЗВ.13 

Здатність вести і пропагувати здоровий спосіб життя, володіти 

вмінням та навичками до фізичного самовдосконалення. 
ЗВ.14 

Здатність вирішувати проблеми гармонійного розвитку життя 

людини з високим рівнем її безпеки 
ЗВ.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д о д а т о к  А 

Таблиця - Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинні 

володіти випускники вищого навчального закладу 

 
Шифри 

виробничої 

функції, 

типового 

завдання 

діяльності та 

уміння 

Виробнича функція,  

типове завдання діяльності  

та уміння 

Вид і клас 

типового 

завдання 

діяльності, вид та 

рівень 

сформованості 

уміння 

1. Проектувальна (аналітична, дослідницька)  

1.01 Проведення інформаційно-аналітичних досліджень 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, 

аналітиків, використовуючи інформаційно-аналітичні 

матеріали міністерств і відомств, агенцій, відповідних 

зарубіжних структур, спираючись на вітчизняний та 

світовий досвід інформаційно-аналітичного забезпечення 

зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного курсів 

держав уміти: 

ПФ.Е 

1.01.01 - проводити міжнародно-політичні дослідження. ЗР.Н 

1.02 Складання оглядів та рефератів за іноземними 

інформаційними матеріалами 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно використовуючи інформаційно-аналітичні 

матеріали зарубіжних агенцій, відповідних зарубіжних 

аналітичних структур ("фабрик думки"), спираючись на 

вітчизняний та світовий досвід інформаційно-аналітичного 

забезпечення зовнішньо-політичного, зовнішньо-

економічного курсів держав уміти: 

ПФ.Е 

1.02.01 - складати огляди та реферати за іноземними 

інформаційними матеріалами. 

ЗР.Н 

1.03 Пошук міжнародної інформації зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового характеру 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно використовуючи інформаційно-аналітичні 

матеріали зарубіжних агенцій, відповідних вітчизняних і 

зарубіжних аналітичних структур ("фабрик думки"), уміти: 

ПФ.Е 

1.03.01 - проводити пошук  документальної та фактографічної 

інформації. 

ЗР.Н 

1.04 Узагальнення міжнародної інформації зовнішньо-

політичного, зовнішньоекономічного та правового 

характеру 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно, використовуючи зібрані інформаційно-

аналітичні матеріали, держав уміти: 

ПФ.Е 

1.04.01 - проводити систематизацію та узагальнення даних, 

виявляти ключові моменти. 

ЗР.Н 

1.05 Моделювання ситуацій міжнародних відносин 

країн/регіонів 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно, використовуючи зібрані та узагальнені 

інформаційно-аналітичні матеріали конкретної ситуації 

ПФ.Е 



Шифри 

виробничої 

функції, 

типового 

завдання 

діяльності та 

уміння 

Виробнича функція,  

типове завдання діяльності  

та уміння 

Вид і клас 

типового 

завдання 

діяльності, вид та 

рівень 

сформованості 

уміння 

міжнародної обстановки,  уміти проводити: 

1.05.01 -моделювання ситуацій міжнародних відносин 

країн/регіонів 

ЗР.Н 

1.06 Аналіз спеціальних інформаційних операцій в 

міжнародних відносинах країн/регіонів 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно, використовуючи зібрані та узагальнені 

інформаційно-аналітичні матеріали конкретної ситуації 

міжнародної обстановки, уміти: 

ПФ.Е 

1.06.01 - проводити моделювання ситуацій міжнародних відносин 

країн/регіонів 

ЗР.Н 

1.07 Прогнозування можливих наслідків подій міжнародного 

характеру 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно, використовуючи інформаційно-аналітичні 

матеріали конкретної ситуації міжнародної обстановки, 

уміти: 

ПФ.Е 

1.07.01 - проводити пошукове і нормативне прогнозування. ЗР.Н 

1.08 

1.08.01 
Усне та писемне мовлення іноземною мовою 

Використовувати в своїй діяльності іноземну мову 
ПФ.Е 

ЗР.Н 

1.09 Викладання у вищій школі 

У складі науково-педагогічних працівників кафедри  вищого 

навчального закладу ІІІ - ІУ рівня акредитації уміти:  

ПФ.Е 

1.09.01 - проводити навчальні заняття (семінарські, лабораторні, 

практичні, індивідуальні та консультації); 

ЗР.Р 

1.09.02 - забезпечувати керівництво рефератами, курсовими 

роботами, практиками; 

ЗР.Р 

1.09.03 - забезпечувати керівництво самостійною роботою 

студентів; 

ЗР.Р 

1.09.04 - проводити поточний, модульний і підсумковий контроль 

якості підготовки студентів; 

ЗР.Р 

1.09.05 - готувати навчально-методичні розробки. ЗР.Р 

2. Організаційна  

2.01 Організація пошуку та збирання міжнародної інформації 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

самостійно, використовуючи інформаційно-аналітичні 

матеріали зарубіжних агенцій, відповідних вітчизняних і 

зарубіжних аналітичних структур, спираючись на 

вітчизняний та світовий досвід інформаційно-аналітичного 

забезпечення зовнішньо-політичного, зовнішньо-

економічного курсів держав уміти: 

ПФ.Е 

2.01.01 - вибирати джерела та канали  отримання інформації, 

регламент збирання інформації, забезпечувати точність, 

надійність та релевантність інформації. 

ЗР.Н 

2.02 Участь у переговорах і дипломатичних бесідах 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин: 
ПФ.Е 



Шифри 

виробничої 

функції, 

типового 

завдання 

діяльності та 

уміння 

Виробнича функція,  

типове завдання діяльності  

та уміння 

Вид і клас 

типового 

завдання 

діяльності, вид та 

рівень 

сформованості 

уміння 

2.02.01 - застосовувати комунікативні дискурси ЗР.Н 

3. Управлінська  

3.01 Управління колективами аналітиків 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин: 
ПФ.Е 

3.01.01 - виконувати функції керівника (наукового керівника); ЗР.Н 

4. Виконавська  

4.01 Пошук інформації з використанням глобальних 

інформаційних мереж 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

особисто,  використовуючи глобальні інформаційні мережі, 

інформаційні системи і технології: 

ПФ.Е 

4.01.01 - використовувати електронну пошту; ЗР.Н 

4.01.02 - використовувати телеконференції; ЗР.Н 

4.01.03 - застосовувати методи пошуку в мережі Інтернет. ЗР.Н 

4.02 

4.02.01 
Підготовка документів для дипломатичних комунікацій 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

особисто готувати  документи для дипломатичних 

комунікацій 

ПФ.Е 

ЗР.Н 

4.03 Усне та писемне мовлення державною та іноземними 

мовами 

ПФ.Е 

ЗР.Н 

4.04 Аналіз документів 

У складі групи фахівців сфери міжнародних відносин, або 

особисто, здійснювати: 

 

4.05.01 - реферування документів; ЗР.Н 

4.05.02 - оброблення даних. ЗР.Н 

5. Технічна  

5.01 Підготовка довідок, проектів дипломатичних, 

юридичних та інших ділових документів 

Самостійно, використовуючи інформаційно-аналітичний 

матеріал, зібраний особисто або наданий іншими фахівцями, 

уміти: 

ПФ.Е 

5.01.01 - вибрати структуру та форму, стиль викладу документа; ЗП.Н 

5.01.02 - викласти текст документа з використанням програмно-

технічних засобів. 

ЗР.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д о д а т о к  Б 

Таблиця - Здатності випускників вищого навчального закладу, що вимагаються, та 

система умінь, що їх відображає 

Шифри 

здатності 

та уміння 

Зміст  

здатності вирішувати проблеми і завдання соціальної 

діяльності та уміння, що її відображає 

Вид та рівень 

сформованості 

уміння 

3.01 Засвоювати та реалізовувати наукові й культурні 

досягнення світової цивілізації 

 

 В умовах виробничої або побутової діяльності за 

результатами аналізу продуктів власної діяльності та 

самоспостережень: 

 

З.01.01 - приймати рішення, вибирати стратегію діяльності.  

З.02 Здійснювати науковий аналіз  соціальних явищ та 

процесів 

 

 В умовах виробничої або побутової діяльності:  

З.02.01 - збирати, систематизувати, узагальнювати інформацію, 

формувати  власні погляди на явища, події, процеси. 

 

З.03 Формувати цілісне уявлення про процеси та явища, 

які відбуваються у природі та суспільстві, визначати 

можливості сучасних методів пізнання, володіти ними 

на рівні, необхідному для вирішення завдань 

професійної  та побутової діяльності 

 

 В умовах інформаційного суспільства:  

З.03.01 - виявляти закономірні зв’язки життєдіяльності 

особистості і впливу оточуючого середовища; 

 

З.04 Формувати культуру мислення, знання його 

загальних законів 

 

 В умовах виробничої або побутової діяльності:  

З.04.01 - використовувати у своїй діяльності професійну лексику;  

З.04.02 - формулювати в усній чи письмовій формі свої думки, 

базуючись на знанні граматичних норм; 

 

З.04.03 - спілкуватися іноземною мовою, вести бесіду, складати 

ділові папери. 

 

З.05 Передбачати, переоцінювати соціальний досвід  

 В умовах виробничої або побутової діяльності:  

З.05.01 - застосовувати методи дослідження суспільних процесів;  

З.05.02 - аналізувати досвід соціальних відносин, ціннісних 

орієнтацій; 

 

З.05.03 - прогнозувати тенденції соціалізації особистості.  

З.06 Координувати свою діяльність з діяльністю колег по 

роботі при виконанні професійних функцій 

 

 В умовах професійної діяльності:  

З.07.01 - застосовувати методи управління діяльністю, знаходити 

управлінські рішення, володіти етичними нормами; 

 

З.07.02 - розвивати і створювати в колективі доброзичливі 

стосунки. 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
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Перелік навчальних дисциплін для підготовки фахівця  

ОКР «Магістр» 
8.03020501 –Країнознавство 

 

№ 

з/п 

Назва дисципліни Годин

и 

Кредити  

1.1. Цикл навчальних дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної  

та соціально-економічної  підготовки  

Дисципліни нормативної частини   

1. Методика викладання у вищій школі 54 2 

2. Педагогіка та психологія вищої школи 108 3 

3. Вища освіта і Болонський процес 36 1 

4. Інтелектуальна власність 36 1 

1.2. Цикл дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної 

підготовки 

5. Цивільний захист 36 1 

6. Охорона праці в галузі 36 1 

7. Актуальні проблеми зовнішньої політики 

країн/регіонів 
216 6 

8. Актуальні проблеми зовнішньої політики 

України 

108 3 

9. Проблеми національної та регіональної 

безпеки 
162 4,5 

10. Теоретичний семінар. Актуальні проблеми 

країнознавчих досліджень 

108 3 

11. Інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньої політики країн/регіонів 
108 3 

12. Практикум перекладу  324 9 

2. Цикл дисциплін спеціалізації (вільного вибору вищим навчальним 

закладом) 

  3,5 

13. Міжнародні системи та глобальний 

розвиток 
126 3 

14. Регіоналістика  54 2 

15. Україна в міжнародних організаціях 108 3 

16. Виконання магістерської роботи  540  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 54 год., 1,5 кред., 8 лекц., 9 практ., 37 сам. робота, 1 год. на 

тиждень (9 семестр) 

Обов’язкова. 

У нормативному курсі „Методика викладання (предмету) у вищій 

школі” вивчається загальні основи педагогіки вищої школи та історії вищої 

освіти, питання дидактики й виховання студентської молоді, так і 

осмислення теоретичних засад педагогічної професії, технології здійснення 

педагогічної дії. Специфіка курсу – у спрямованості на особистісний 

розвиток викладача, формування його творчого потенціалу, педагогічна 

майстерність розглядається не лише як рівень професійної діяльності, а як 

комплекс властивостей особистості викладача, який забезпечує високий 

рівень самоорганізації професійної діяльності. 

Метою курсу є дати  глибокі теоретичні знання про суть наукової та 

методичної діяльності у вищій школі, сформувати професійні стереотипи 

наукового мислення та методичні засади щодо проведення навчальних 

занять.  

Завдання курсу: 

 - надання студентам грунтових та систематичних знань з структури, 

закономірностей та організації навчального процесу у вищій школі; 

 - ознайомлення студентів з основними принципами викладання у 

вищій школі з урахуванням специфіки спеціальності; 

- формування навичок організації та використання основних форм 

організації навчання у вищій школі (лекцій, семінари, дискусії); 

- формування вмінь та навичок самостійної роботи з методичною 

літературою. 

За підсумками вивчення курсу студент повинен знати: 

 - структуру, закономірності та засоби організації навчального процесу 

у вищій школі; 

- основні принципи та методи навчання у вищій школі; 

вміти: 

 - розробляти методичну концепцію лекційних та семінарських занять; 

 - організовувати практичні заняття враховуючи структуру окремих 

дисциплін спеціальності; 

- організовувати самостійну роботу студентів та контролювати її 

виконання; 

- самостійно працювати з методичною літературою. 

Нормативна дисципліна „Методика викладання (предмету) у вищій 

школі” є професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” 

напряму “міжнародні відносини”. 



 

Лектор: професор Т.Я. Лупул 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації, самостійне проведення лекційного та 

семінарського заняття. 

Оцінювання: іспит  

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 108 год., 3 кред., 34 лекц., 17 сем., 57 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, самостійне проведення лекційного та семінарського заняття. 

 

Оцінювання: іспит  

 

 

 



 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

КРАЇН/РЕГІОНІВ 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 216 год., 6 кред., 53 лекц., 18 сем., 145 сам. робота, 1 год. на 

тиждень (9 семестр), 3 год. на тиждень (10 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, самостійне проведення лекційного та семінарського заняття. 

Оцінювання: іспит  

 

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 162 год., 4,5 кред., 36 лекц., 18 сем., 108 сам. робота, 3 год. на 

тиждень (10 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, самостійне проведення лекційного та семінарського заняття. 

 

Оцінювання: іспит  

 

УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ  

 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 108 год., 3 кред., 36 лекц., 72 сам. робота, 2 год. на тиждень (10 

семестр) 

 

Вибіркова. 

Мета курсу: сформувати у студентів-магістрантів розуміння місця і ролі 

України в багатогранній системі міжнародних організацій, базуючись на 

тому, що за навчальним планом бакалаврату вони вивчали курс «Міжнародні 

організації» і, таким чином, мають певні знання про їх роль у міжнародних 

відносинах. 

При вивченні курсу магістранти повинні добре засвоїти знання 

стосовно участі України в діяльності міжнародних організацій з загальними 

світовими компетенціями, регіональних, субрегіональних, спеціалізованих. 

Вони повинні навчитися аналізувати та робити висновки з тих дій, які 

здійснює наша держава в міжнародних організаціях, починаючи від ООН і 

закінчуючи регіональними чи спеціалізованими організаціями, які виникли 

на базі колишнього СРСР, котрі діють в Європі, чи на інших континентах. 

Крім тих організацій, членом яких Україна є, магістранти повинні набути 

розуміння співпраці з міжнародними структурами, до яких вона не належить. 



Перш за все, сказане стосується Євросоюзу, оскільки Україна безмінно 

заявляє про свої євроінтеграційні устремління. 

На базі здобутих теоретичних знань магістранти повинні набути вміння 

системно аналізувати діяльність України на міжнародній арені засобами її 

діяльності в міжнародних організаціях, членом яких вона є або з ними 

співпрацює. 

 

Лектор: проф. Макар Ю.І. 

 

Методика викладання та методи навчання: лекційні заняття, 

індивідуальні консультації, ділові ігри, співбесіди, дискусії. 

 

Оцінювання: іспит  

 

РЕГІОНАЛІСТИКА 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 54 год., 1,5 кред., 17 лекц., 17 сем., 20 сам. робота, 2 год. на 

тиждень (9 семестр) 

Вибіркова 
 Вивчення курсу „Регіоналістика” дає змогу студентам, які навчаються 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр” на спеціальності 8.030405 

„Країнознавство”, самостійно орієнтуватися у сучасних проблемах 

регіонального розвитку країн світу, зрозуміти суть основних теоретичних 

положень теорії розміщення виробничих сил  і регіонального розвитку, 

отримати уявлення про основні теоретичні і практичні засади регіональної 

політики країн світу. При вивченні курсу основний напрям засвоєння 

матеріалу полягає в тісному зв’язку з сучасністю, з особливостями 

регіонального розвитку країн світу та основними напрямами їхньої 

державної  регіональної політики. Значна увага в програмі звертається на 

формування теоретичних знань про основні концепції і теорії розміщення 

виробництва і населення та регіонального розвитку, вироблення напрямів 

регіональної політики і країнах різних типів.  

 Метою курсу є формування базових знань теорії територіальної 

організації суспільства і регіонального розвитку про принципи і фактори 

розміщення продуктивних сил, актуальні проблеми розвитку регіонів, 

формування і функціонування регіональних суспільно-територіальних 

систем, зміст і напрями регіональної політики. Завданнями навчальної 

дисципліни є: сформувати у студентів вміння аналізувати основні теоретичні 

положення регіоналістики; виявляти особливості регіонального розвитку й 

управління регіональними процесами; з’ясовувати суть факторів і принципів 

розміщення продуктивних сил у регіонах, ознайомитися зі суттю, змістом та 

основними напрямами регіональної політики країн різних типів.   

У процесі вивчення курсу «Регіоналістика» студенти повинні 

знати: історію зародження і розвитку регіоналістики як наукової дисципліни, 

суть основних понять курсу, основні теорії розміщення продуктивних сил 



суспільства і регіонального розвитку, основні концепції просторового 

розвитку регіонів, закономірності, фактори і принципи розміщення 

продуктивних сил регіонів і регіонального розвитку, методи регіонального 

аналізу та регіональної діагностики, критерії і методи управління 

регіональним розвитком, зміст і цілі регіональної політики. Студенти 

повинні вміти: аналізувати сучасні теорії розміщення виробництва і 

регіонального розвитку, виявляти фактори регіонального розвитку, 

застосовувати різноманітні методи регіонального аналізу, оцінювати рівень 

суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку регіонів, вибирати 

пріоритети і оцінювати ефективність регіональної політики в країнах різних 

типів. 

Лектор: професор Марусик Т.В. 

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські 

заняття, індивідуальні консультації, ділові ігри, розв’язування спеціальних 

завдань, дискусії. 

Оцінювання: залік 

ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” 

 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 108 год., 3 кред., 18 лекц., 18 сем., 72 сам. робота, 2 год. на 

тиждень (10 семестр) 

 

Обов’язкова 

 

Мета курсу: сформувати у студентів-магістрів системне сприйняття 

країнознавства як сучасної синтезованої міждисциплінарної науки, котра 

розвивається на стику кількох суміжних суспільних дисциплін і покликана 

формувати цілісне сприйняття країн (держав) як складних суспільно-

політичних, геокультурних і соціально-економічних суб’єктів міжнародних 

відносин. При опануванні дисципліною магістр повинен досягти вміння через 

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

підходити до розуміння рушійних сил суспільного прогресу в окремо взятих 

країнах чи регіональних блоках держав; уміти аналізувати та робити висновки з 

того комплексу причин, котрі зумовлюють прискорений розвиток чи 

відставання окремих держав у суспільному розвитку, їх поведінку в системі 

сучасних міжнародних відносин; набути вміння значно ширшого, 

комплексного бачення суперечливого характеру розвитку окремих держав через 

системну взаємодію зі світовими цивілізаційними процесами і глобальним 

характером сучасної політики та економіки в контексті сучасних міжнародних 

відносин. 

На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь, виробити 

у студентів потребу у самостійному пошуку матеріалів з даного предмету, що 

сприятиме вдосконаленню навиків аналітичного осмислення актуальних 



проблем країнознавчих досліджень, подальшого розроблення комплексних 

програм відповідних досліджень, розробці аналітичних моделей 

країнознавчих процесів і явищ. 

 

Лектор: доцент В.Є.Струтинський 

 

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські 

заняття, індивідуальні консультації, ділові ігри, розв’язування спеціальних 

завдань, дискусії. 

Оцінювання: залік 

МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

Шифр – 8.03020501 

Всього: 126 год., 3,5 кред., 34 лекц., 92 сам. робота, 2 год. на тиждень (9 

семестр) 

Вибіркова. 

Нормативна дисципліна “Міжнародні системи та глобальний розвиток” 

є підсумковою для магістрів і завершується заліком. Курс має на меті 

висвітлення теоретичних та практичних аспектів міжнародно-політичної 

науки, методів дослідження нею свого об’єкту. Курс передбачає розгляд 

закономірностей становлення, функціонування та зміни міжнародних систем, 

дій та взаємодій міжнародних систем різних рівнів та структур у конкретних 

проявах в умовах глобального розвитку і в контексті світового політичного 

процесу. Особлива увага надається розгляду та аналізу особливостей та 

основних напрямів системного підходу до дослідження міжнародних 

відносин, типології та структури міжнародних систем. Аналізується 

історичний розвиток міжнародних систем. Висвітлюються основні політичні 

проблеми глобального розвитку. Розглядається поняття цивілізаційної 

системи як самодостатньої та відносно автономної історичної реалії. 

Аналізуються концепції, прогнозуючи перспективи глобального розвитку, 

чинники глобального розвитку.  

Мета та завдання дисципліни. Головним завданням  дисципліни 

“Міжнародні системи та глобальний розвиток” є підготовка фахівців, здатних 

виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, дослідницьку та 

викладацьку роботу в галузі міжнародних відносин та зовнішньополітичної 

діяльності. В результаті вивчення дисципліни магістри мають знати:  

- основні теоретичні проблеми міжнародно-політичної науки, методи 

дослідження нею свого об’єкту; 

- особливості та основні напрями системного підходу до дослідження 

міжнародних відносин; 

- закономірності та головні тенденції глобального розвитку; 

- зміст сучасних наукових поглядів на характер глобального розвитку, 

основні тенденції та проблеми, які йому притаманні; на сучасне міжнародне 



становище та процеси, що відбуваються як на глобальному, так і на 

регіональному рівнях, в різних країнах та регіонах; 

В результаті вивчення дисципліни магістри мають вміти:  

- узагальнювати та систематизувати основні положення та висновки 

світової наукової думки про міжнародні відносини; 

- застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 

пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного курсу України, зміцненням 

її міжнародного авторитету та позицій на світовій арені в рамках своєї 

професійної діяльності; 

- оцінювати та прогнозувати конкретну ситуацію в міжнародних 

відносинах, світовій  політиці з метою захисту державних інтересів та 

підвищення міжнародного авторитету України, активно відстоювати 

міжнародні позиції української держави; 

- збирати, узагальнювати та аналізувати міжнародну інформацію і 

давати оцінку міжнародної обстановки, подіям у внутрішньополітичному 

житті зарубіжних країн та їх зовнішньополітичної діяльності; 

- розглядати та досліджувати документи, формулюючи обґрунтовані 

пропозиції та рекомендації по їх реалізації; 

- брати участь у підготовці виступів на міжнародних переговорах, нарадах, 

конференціях, в міжнародних організаціях; 

- використовувати раціональні методи пошуку, відбору та 

використання інформації, здійснювати її перевірку та класифікувати 

джерела; орієнтуватися у літературі за фахом, проводити лекційну роботу; 

- на практиці застосовувати знання і навички  наукової організації 

праці у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії. 

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних 

відносин:  

Нормативна дисципліна “Міжнародні системи та глобальний 

розвиток” є професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” 

напряму “міжнародні відносини”. 

 

Лектор: професор Т.Я. Лупул 

 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, 

індивідуальні консультації, самостійне проведення лекційного та 

семінарського заняття. 

 

Оцінювання: залік  

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В 

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

Шифр – 8.03020501 

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

тиждень (9 семестр) 



Обов’язкова. 

 

Щоб правильно оцінювати сучасні міжнародні події та процеси і 

розуміти світ, у якому ми живемо, необхідно мати не тільки достатню 

кількість інформації, а й вміти її комплексно систематизувати й 

узагальнювати різноманітні дані. 

Інформаційно-аналітична діяльність у галузі міжнародних відносин і 

зовнішньої політики, це сукупність дій, що відбуваються в інтересах 

підвищення ефективності управлінської діяльності і мають на меті пізнання 

сутності, причин, тенденцій розвитку подій і явищ на світовій арені, розгляд і 

оцінювання ситуацій, вироблення на основі аналізу й обробки міжнародної 

інформації висновків, рекомендацій, коментарів.  

Предметом навчальної дисципліни є системний підхід до організації 

аналітичної діяльності в галузі міжнародних відносин. 

Метою навчальної дисципліни, є надання студентам міжнародникам 

теоретичних знань та вмінь з інформаційно-аналітичної діяльності в галузі 

зовнішніх зносин для обґрунтування прийняття відповідних рішень.  

Основні завдання ІАД у міжнародних відносинах полягають у тому, що 

по-перше, студенти мають знайти в інформаційному потоці ті факти, що 

викликають інтерес у царині міжнародних відносин; по-друге, у сукупності 

виділених фактів знайти проблемну ситуацію, яку необхідно розв’язати; по 

третє, на підставі проведеного аналізу зробити висновки, внести пропозиції 

для прийняття рішень.  

Опанувавши дану дисципліну студент повинен знати: основні сучасні 

концепції інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах, 

методологію інформаційно-аналітичної діяльності, конкретні методики та 

методи обробки інформаційних потоків та підготовки аналітичних 

матеріалів, знати основи організації та функціонування інформаційно-

аналітичних структур, роль і місце України в міжнародних інформаційних 

відносинах, структурні, функціональні та аналітичні моделі міжнародних 

інформаційних відносин. 

А також студент повинен уміти: застосовувати набуті знання у 

практичній діяльності, використовувати на практиці методики і методи 

обробки інформаційних потоків при підготовці аналітичних досліджень, 

розробляти аналітичні моделі міжнародних відносин для дослідження 

конкретних міжнародних ситуацій. 

Лектор: канд..політ.н. Гев’юк А.М. 

Методика викладання та методи навчання: лекційні та семінарські 

заняття, індивідуальні консультації, ділові ігри, розв’язування спеціальних 

завдань, дискусії. 

 

Оцінювання: іспит 



Практична підготовка магістрів 

Практична підготовка включає проходження студентами асистентської 

(науково-педагогічної) практики (10 семестр, 6 тижнів), яка є 

завершальним етапом формування викладача вищої школи та дає оцінку 

готовності магістрантів до виконання функціональних обов’язків  викладача 

ВНЗ IV рівня акредитації.  

Асистентська практика магістрантів передбачає практичне оволодіння 

студентами сучасними методами та формами організації та засобами 

викладання дисциплін з «країнознавства» та міжнародних відносин у 

навчальних закладах IV рівня акредитації. 

Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової 

діяльності за такими напрямами роботи: 

1) педагогічний – підготовка магістранта до забезпечення викладання 

навчальних дисциплін зі спеціальності; 

2) організаційно-практичний та методичний – підготовка магістранта 

як викладача-методиста, організатора самостійної роботи студентів; 

3) організаційно-виховний – підготовка магістранта до організації 

виховної роботи в академічній групі (на посаді куратора академічної групи); 

4) науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника. 

 

Завдання практики: 

- ознайомлення зі специфічними особливостями педагогічної 

діяльності викладача ВНЗ ІV рівня акредитації; 

- оволодіння уміннями та навичками організації навчально-виховної, 

методичної та науково-дослідницької роботи зі студентами; 

- організація науково-дослідної роботи в умовах педагогічної 

діяльності; 

- виконання магістрантом функцій: 

 викладача фахових дисциплін спеціальності; 

 молодого науковця; 

 консультанта із самостійної підготовки студентів; 

 куратора студентської групи. 
 

За своєю організацією педагогічна практика поділяється на три 

етапи – адаптаційний, професійно-діяльнісний та завершальний. Кожен із 

них охоплює такі напрями – навчальна, виховна, методична та науково-

дослідна робота. 

 

Адаптаційний етап охоплює перший тиждень і передбачає: 

- виробнича нарада – допуск студентів до асистентської практики; 

- складання й затвердження індивідуального плану навчально-

методичної, науково-дослідницької та виховної роботи магістранта-

практиканта; 



- ознайомлення із навчальними програмами з дисциплін навчального 

закладу; 

- знайомство із досвідом викладання дисциплін країнознавчого 

характеру, методичними розробками, напрацьованими та опублікованими у 

навчальному закладі;  

- складання індивідуального графіка роботи, де відображено загальну 

кількість пробних і залікових занять, спостережень навчальних занять  

викладачів та визначено види позааудиторної діяльності. 

 

Професійно-діяльнісний етап передбачає: 

- самостійну розробку планів та відповідного методичного забезпечення 

лекційних і семінарських занять з їх подальшим аналізом та самоаналізом; 

- знайомство із планами роботи навчально-методичних комісій, 

наукових семінарів та їх відвідування;  

- відвідування консультацій з теми магістерської роботи та підготовка її 

тексту; 

- ведення звітної документації (щоденник практики, розгорнуті плани-

конспекти лекційних та семінарських занять, протоколів обговорень 

проведених занять, аналіз і самоаналіз занять зі споріднених дисциплін). 

 

Завершальний етап включає: 

- оформлення щоденника асистентської практики; 

- підготовку звіту про виконання індивідуального плану роботи 

магістранта-практиканта;   
- прилюдний звіт про виконану за час асистентської практики роботу на 

засіданні кафедри, методичній конференції. 

 

Змістове та організаційне наповнення педагогічної 

практики магістрантів: 

 

1. Організаційний блок (модуль):  

 участь у проведенні навчального інструктажу з асистентської 

практики; 

 зустріч із викладачами-наставниками; 

 ознайомлення з графіком роботи на період педагогічної практики та 

складання індивідуального плану; 

 ознайомлення з правилами і обов'язками магістранта-практиканта; 

 ознайомлення з матеріально-технічною базою навчального закладу 

(кафедри); 

 ознайомлення з системою професійної підготовки студентів у ВНЗ; 

 моніторинг та аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки 

майбутніх фахівців; 

 моніторинг можливості використання новітніх технологій навчання; 

 ознайомлення із змістом роботи, функціями куратора; 



 вивчення структури студентських груп курсів. 

 

2. Науково-методичний модуль: 

- аналіз нормативної документації щодо керівництва педагогічною 

діяльністю у ВНЗ: 

 Закон України „Про вищу освіту”; 

 Концепція педагогічної освіти; 

- аналіз документації навчального закладу, факультету, кафедри, де 

магістранти проходять практику: 

 статут навчального закладу; 

 план роботи кафедри на рік; 

 ОКХ, ОПП спеціальності «країнознавство»; 

 навчальний (робочий) план спеціальності; 

 індивідуальний план роботи викладача; 

 робочі навчальні програми професійно-орієнтованих дисциплін 

(ІІ-ІІІ цикл); 

 ознайомлення з навчально-методичною літературою кафедри 

(підручники, посібники, навчально-методична продукція викладачів); 

 спостереження та аналіз відвіданих навчальних занять викладачів 

та магістрантів (не менше 2 занять), самоаналіз власних занять; 

 добір та виготовлення дидактичного матеріалу до занять з 

навчальних дисциплін, визначених для проведення під час практики. 

 

3. Дидактично-виховний модуль: 

- підготовка та проведення: 

 лекційний занять (2) з дисципліни професійно-орієнтованого 

циклу; 

 семінарських занять (не менше 2) з дисциплін професійно-

орієнтованого циклу; 

- організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з фаху в 

процесі аудиторної та позааудиторної роботи; 

- індивідуально-консультативна робота зі студентами; 

- підготовка і проведення однієї з форм виховної роботи в академічній 

групі. 

 

Під час практики студент повинен навчитися: 

- готувати і самостійно проводити лекційні, семінарські та 

практичні заняття з професійно-орієнтованого циклу дисциплін відповідно 

до класичної та новаторських методик; 

- визначати провідну ідею та основні поняття курсу; 

- формулювати мету, завдання заняття та визначати 

найоптимальнішу форму його проведення для досягнення мети; 

- здійснювати аналіз навчально-методичного забезпечення 

визначеної дисципліни (навчальні плани, програми, підручники, посібники, 



методичні рекомендації, тематика курсових робіт, наочне обладнання, ТЗН, 

тести); 

- застосовувати найбільш ефективні методи та методичні прийоми 

організації та управління навчально-пізнавальною діяльністю; 

- прагнути до максимального використання активних методів 

навчання; 

- використовувати технічні засоби під час підготовки та 

проведення занять; 

- готувати тексти лекцій та розгорнуті конспекти семінарських і 

практичних занять; 

- оволодіти методикою перевірки та оцінки знань студентів 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання; 

- оволодіти методикою організації самостійної роботи студентів; 

- оволодіти методикою аналізу та самоаналізу відвіданих занять; 

- працювати із документацією навчального закладу факультету, 

кафедри; 

- оволодіти методикою роботи кураторів академічних груп; 

- здійснювати виховну роботу за фахом. 

 

Підсумки практики та звітність: 

 Студенти зобов’язані виконати програму практики і відзвітувати на 

засіданні кафедри (методичній конференції). Вони повинні здати таку 

документацію: 

1. Характеристику студента-практиканта. 

2. Текст лекцій (3) та протокол їх обговорення. 

3. Розгорнутий план семінарського (практичного заняття) з дисциплін 

країнознавчого характеру і / або міжнародних відносин (2 пари) та 

протоколи їх обговорення. 

4. Аналіз відвіданих занять зі споріднених дисциплін (не менше 2-х). 

5. Звіт. 

6. Щоденник практики. 

 

Всі звітні документи повинні бути підписані науковим керівником та 

завірені печаткою навчального закладу. 

Захист практики проводиться протягом 10 днів після закінчення практики. 
 

 

 


