
Напрям підготовки «Країнознавство» 
 

Кваліфікація:  
- бакалавр:  фахівець з  країнознавства (4 роки) 

Сертифікати ЗНО: 
 

1.українська мова та література (базовий рівень) 
2. іноземна мова 
3.  географія 
 

 
Професійно-орієнтовані дисципліни: 

 

• іноземна мова,  • міжнародні організації, 
• фізична географія країн світу,  • міжнародне публічне право, 
• економічна географія країн світу,  • міжнародні економічні відносини, 
• основи етнології,  • міжнародне приватне право, 
• цивілізації світу,  • іноземна мова спеціальності, 
• країнознавство,  • внутрішньополітичний розвиток країн світу, 
• дипломатична та консульська служба,  • зовнішня політика України, 
• порівняльне конституційне право,  • дипломатичний протокол і етикет, 
• методологія країнознавчих досліджень,  • конфліктологія та теорія переговорів, 
• політична історія світу,  • етнопсихологія народів Сходу, 
• економічна історія світу,  • історія та сучасна культура Китаю, 
• культурні та духовно-релігійні традиції,  • історія та сучасна культура Японії, 
• сучасні інформаційні системи та технології,  • міжнародні відносини та дипломатія, 
• історія політичних вчень,  • основи міжнародного туризму, 
• міжнародні відносини та світова політика  • Китай та країни Східної Азії у світовій політиці 

 

Мовна підготовка 
Більше 2 тис. академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: англійської мови як 

основної іноземної мови, німецької, французької та китайської мови як другої іноземної мови за 
вибором студента. Загальна кількість годин з викладання англійської мови відповідає вимогам 
підготовки перекладача. 

Кваліфікації випускників з країнознавства 
Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра випускникам присвоюється кваліфікація 

бакалавра з країнознавства. Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра випускникам 
присвоюється кваліфікація магістра з країнознавства, політолога-міжнародника, перекладача. 

 

Місця майбутнього працевлаштування випускників 
Випускники спеціальності «Країнознавство» можуть займатися інформаційно-аналітичною, 

консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері 
міжнародних відносин, державного управління, в приватних або громадських організаціях, а також 
науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю на посадах: 

• аташе; • гід-перекладач; 
• дипломатичний агент; • перекладач; 
• дипломатичний кур’єр; • викладач вищого навчального закладу; 
• експерт із суспільно-політичних питань 

країн/регіонів; 
• консультант рекламних агентств. 

• консультант із суспільно-політичних 
питань країн/регіонів; 

• науковий співробітник (політологія) 

• консультант із суспільно-політичних 
питань (в партіях та інших громадських 
організаціях);  

• політичний оглядач; 

• гід, екскурсовод;  
• консультант з подорожей; 
• міжнародник-аналітик; 

• організатор подорожей (екскурсій) • фахівець з туристичного обслуговування. 
 


