
Вибіркові дисципліни (професійні) 2021/2022 навч. рік 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 
 

 

Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 

 

Курс: 3 

 

Вибір здійснений у 2019/20 н.р. 

СТУДЕНТАМИ ОБРАНО ПАКЕТ№1 

 

Цикл професійної підготовки 
Вибір Назва дисципліни/ 

Блок дисциплін 

(Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

П
а
к

ет
 №

1
 

Міжнародні 

економічні відносини 

(5 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.е.н., доц. Шамара 

І.М. 
Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з 

таких дисциплін, як: «Основи 

наукових досліджень», «Теорія 

міжнародних відносин». «Історія 

міжнародних відносин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня політика 

країн Центрально-

Східної та Південно-

Східної Європи (5 

сем) 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.іст.н., доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

наявність знань з філософії, політології 

(історії політичних вчень), міжнародних 

відносин, країнознавства, міжнародних 

економічних відносин. 



Конфліктологія та 

теорія переговорів (5 

сем) 

 

 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

 

к.п.н., доц. Панасенко 

Г.С. 

 

 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Основи 

культурології»,  «Теорія та практика 

комунікацій», «Міжнародні відносини та 

світова політика». 

 

 

 

 

 

 

10 -100 

 

 

Основи міжнародної 

безпеки (5 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.п.н., доц. Безрук 

О.О. 

Вивчення дисципліни передбачає 

достатні теоретичні знання з історії та 

теорії міжнародних відносин, 

актуальних проблем міжнародних 

відносин. 

Зовнішня політика 

України (5 сем) 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н.. доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Історія України», 

«Країнознавство», «Історія політичних 

вчень», «Політологія 

Зовнішня політика 

США (6 сем) 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.іст.н., доц.Онацький 

М.Ю. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Країнознавство», 

«Політологія», «Політична історія 

світу», «Світова економіка» 

Організація 

міжнародного 

туризму ( 6 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.г.н., доц. Юрченко 

С.О. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Географія світового 

господарства», «Економічна теорія», 

«Вступ до гостинності», «Вступ до 

туризмознавства» 

Актуальні проблеми 

міжнародних відносин 

та світової політики (7 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

д.іст.н., проф. Лиман 

С.І. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Історія міжнародних 



сем) відносин», «Теорія міжнародних 

відносин», «Політологія», «Історія 

України», «Світова економіка», 

«Міжнародні економічні відносини»,  

«Міжнародні відносини та світова 

політика» 

Китай та країни Сходу 

у світовій політиці (8 

сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц.Тумаков 

О.І. 

 

Вивченню дисципліни сприятиме 

попереднє засвоєння знань і набуття 

навичок з іноземної (китайської) мови, 

політології, всесвітньої історії, теорії 

держави і права, географії, 

країнознавства, теорії міжнародних 

відносин. 

 

Політико-правоі 

системи Азії та 

Африки (8 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц.Тумаков 

О.І. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з 

філософії, політології, релігієзнавства 

(бажано), ділового мовлення.  

 
Актуальні проблеми 

міжнародних відносин в 

Латинській Америці (8 

сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н.. доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Історія міжнародних 

відносин», «Політологія», 

«Країнознавство», «Європейський Союз 

та політика сусідства», «Світова 

економіка», «Міжнародні економічні 

відносини»,  «Міжнародні відносини та 

світова політика» 

 

 

 

 

 

 

 



ПАКЕТ №2 НЕДІЮЧИЙ 

Цикл професійної підготовки 
Вибір Назва дисципліни/ 

Блок дисциплін 

(Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує викладання 

Викладач  

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, які 

можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

П
А

К
Е

Т
 №

2
 

Соціально-економічна 

географія (5 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.н.г., доц. Юрченко 

С.О. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Економічна теорія, 

«Інфраструктура світу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -100 

 

 

Геополітичні пріоритети 

країн Центрально-

Східної та Південно-

Східної Європи (5 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Передбачається наявність знань з 

політології (історії політичних вчень), 

міжнародних відносин, країнознавства, 

міжнародних економічних відносин. 

Ділове спілкування та 

ораторська 

майстерність (5 сем) 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц. 

Панасенко Г.С. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Теорія та практика 

комунікацій», «Теорія міжнародних 

відносин». 
Конфлікти в 

міжнародних відносинах 
(5 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

д.іст.н., проф. Лиман 

С.І. 

Передбачається наявність знань з 

дисциплін «Історія міжнародних 

відносин», «Теорія міжнародних 

відносин», «Політологія», «Історія 

України», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Країнознавство»  

Геополітичні 

пріорітети сучасної 

України (5 сем) 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Історія України», 

«Країнознавство», «Історія політичних 

вчень», «Політологія» 



Туризм як галузь 

світового господарства 

(6 сем) 

 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.н.г., доц. Юрченко 

С.О. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з основ 

економічної теорії, основ 

туризмознавства, світової економіки, 

країнознавства, менеджменту та 

маркетингу.   
Сучасні геополітичні 

пріоритети США ( 6 

сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Країнознавство», 

«Політологія», «Політична історія 

світу», «Світова економіка» 
Сучасні геополітичні та 

геоекономічні інтереси у 

світовій політиці (7 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.е.н., доц. Баранова 

В.В. 

Передбачається наявність знань з 

дисциплін: «Політична географія світу», 

«Соціально-економічна географія країн 

світу», «Основи світової політики», 

«Політичний розвиток та політичні 

системи країн світу», «Міжнародні 

відносини та світова політика», 

«Міжнародна інтеграція та міжнародні 

організації», «Міжнародні економічні 

відносини», «Основи міжнародної 

безпеки» 
Міжнародні відносини та 

дипломатія: 

Сходознавство (8 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

д.іст.н., проф. Лиман 

С.І. 

Передбачається наявність знань з 

дисциплін «Історія міжнародних 

відносин», «Теорія міжнародних 

відносин», «Політологія», «Історія 

України», «Світова економіка», 

«Міжнародні економічні відносини»,  

«Міжнародні відносини та світова 

політика» та ін. 

Процеси модернізації в 

країнах Азії та Африки 

(8 сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц.Тумаков 

О.І. 

 

Передбачається наявність знань з 

дисциплін: «Країнознавство», 

«Політологія», «Правознавство» 



Конфліктогенність 

міжнарордних відносин в 

Латинській Америці (8 

сем) 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.іст.н., доц. Онацький 

М.Ю. 

 

Передбачається наявність знань з 

дисциплін: «Історія міжнародних 

відносин», «Політологія», 

«Країнознавство», «Європейський Союз 

та політика сусідства», «Світова 

економіка», «Міжнародні економічні 

відносини»,  «Міжнародні відносини та 

світова політика» 

 


