
Назва дисципліни 

 

ВСТУП ДО ФАХУ 

Інформація про 

факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 

навчання, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати цю 

дисципліну 
 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійної програми: «Міжнародні 

інформація та міжнародні комунікації» 

 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, 

науково-

педагогічних 

працівників, 

залучених до 

викладання 

к. політ. н., доцент кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Солових Є.М.; 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 264; тел. 

(057) 705-10-59. електронна адреса j.m. solovikh@karazin.ua 

к. політ. н., ст.викл. кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Кліпкова Г.О., 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. 

(057)  707-55-54, електронна адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.net  

к. ю. н., доц., завідувачка кафедри міжнародних відносин, 

міжнародної інформації та безпеки Новікова Л.В. 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 264, тел. 

(057)  707-55-54, електронна адреса кафедри: 

mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення 

дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає загальні знання шкільної 

програми.  
 

Опис дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення 

здобувачів-першокурсників зі змістом та особливостями 

підготовки аналітиків-міжнародників. 

Очікувані результати навчання: 

- формування у здобувачів наступних загальних 

компетентностей: 

ЗК1 – знання та розуміння предметної області спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» та професійної діяльності за фахом;  

ЗК6 – здатність працювати в міжнародному контексті та 

спілкуватися іноземними мовами як усно, так і письмово;  
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- формування у здобувачів спеціальних (фахових) 

компетентностей: 

СК1 – знання про природу, динаміку, принципи організації та 

історичні тенденції розвитку міжнародних відносин.  

результати навчання: 

1) РН5 – розуміти процес опису та оцінювання міжнародної 

ситуації, використання різних джерел інформації про 

міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси; 

2) РН12 – проводити самостійні дослідження проблем 

міжнародних відносин із використанням наукових теорій та 

концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів; 

3) РН15 – аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

готувати інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням 

норм та правил їх оформлення;. 

4) РН18 – здійснювати самостійні індивідуальні та групові 

дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати 

та оприлюднювати звіти про результати досліджень. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи:  

1. Стандарти вищої освіти з підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформації та 

міжнародні комунікації»; 

2. «Місце і роль спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» в системі підготовки 

фахівців у сфері міжнародних відносин та особливості процесу 

їх навчання у Харківському національному університеті імені В. 

Н. Каразіна»;  

3. «Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна: історія та сучасність»;  

4. «Міжнародні відносини як суспільно-історичний 

феномен»;  

5. «Світовий порядок в епоху глобалізації»;  

6. «Міжнародні конфлікти: поняття, причини виникнення 

та шляхи їх врегулювання»;  

7. «Європейський вимір міжнародних відносин»; 

8. «Держава - головний суб’єкт міжнародних відносин»; 

9.  «Імідж держави та імідж політика як складові системи 

міжнародних відносин»;  

10. «Дипломатія як наука та мистецтво»; 

11. «Форми та оцінки інформаційно-аналітичної 

діяльності»;  

12. «Методи та методики, що складають основу 

інформаційно-аналітичних досліджень». 



Методи контролю результатів навчання: виступи, участь в 

дискусіях на практичних заняттях. 

Підсумковий семестровий контроль – залік. 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Мова викладання – українська. 
 

 


