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Кінець ХХ - початок ХХІ століть ознаменувалися значним ускладненням 

архітектури і природи міжнародних зв'язків. На світовій арені відбулися глибокі 

зміни, зокрема: завершення "холодної війни" та "гонки озброєнь"; руйнація 

біполярної світової системи; поряд із традиційними учасниками заявили про себе 

нові суб' єкти глобального політичного процесу - міжнародні організації, 

транснаціональні компанії, суспільні рухи, індивіди; виникли принципово нові 

форми взаємин між учасниками міжнародного життя; трансформувалися 

структура та порядок міжнародної системи; людство зіткнулося з проблемами, що 

потребують спільного розв'язання. У свою чергу, відповідні трансформації 

відбилися на становленні міжнародно-політичної науки, котра змушена була 

реагувати на реалії сьогодення, вишукувати нові підходи до пояснення останніх 

змін. У світлі вищезазначеного стає зрозумілим необхідність розширення та 

поглиблення тематики досліджень під час підготовки студентів спеціальності 

"Міжнародні відносини". 

Пропонована дисципліна "Вступ до спеціальності" розрахована на студентів 

I курсу та спрямована на ознайомлення їх із навчальними планами, програмами та 

основними вимогами щодо організації навчального процесу з підготовки фахівців 

з міжнародних відносин. Навчальна дисципліна дає уявлення про етапи 

історичного розвитку міжнародної системи, забезпечує розуміння зв' язку всіх її 

складових - держав, міжурядових та неурядових організацій, транснаціональних 

корпорацій, індивідів. 

Курс передбачає висвітлення загальних проблем дисципліни "Міжнародні 

відносини та світова політика", ознайомлення з основними категоріальними 

поняттями, класифікацією джерел і літератури та методикою самостійної роботи з 

джерелами і літературою з міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

Актуальність та значення курсу "Вступ до спеціальності" полягають 

передусім у тому, що він знайомить студентів з основними поняттями дисциплін 

"Міжнародні відносини та світова політика", "Теорія міжнародних відносин", 

"Основи світової політики", "Конфліктологія та теорія ведення переговорів", 

"Дипломатична та консульська служба", "Основи геополітики та73 

геостратегії" та є базовим для вивчення професійних курсів за напрямком 

підготовки 0304. 

Дисципліна побудована за проблемно-хронологічним принципом 

викладання фактичного матеріалу з історії міжнародних відносин, що дозволяє, з 

одного боку, прослідкувати тісний взаємозв'язок історичного знання і 

міжнародних відносин, а з іншого - показати їх специфіку при аналізі світових 

процесів. Її обсяг складає 28 годин лекційних занять, 56 годин семінарських 

занять, 50 годин самостійної роботи студентів. 

Серед завдань курсу можна визначити такі: 



• ознайомлення студентів із державними стандартами підготовки фахівців-

міжнародників; 

• з'ясування особливостей підготовки спеціаліста в галузі міжнародних 

відносин та зовнішньої політики у навчальних закладах України; 

• характеристика процесу підготовки політолога-міжнародника в 

Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили; 

• визначення основних сфер діяльності фахівця-міжнародника, з' ясування 

специфіки його роботи в державних і недержавних установах, бізнес-структурах; 

• дослідження основних підходів до розуміння природи міжнародних 

відносин; 

• ознайомлення студентів із основними категоріями курсу "Міжнародні 

відносини та світова політика"; 

• ознайомлення із класифікацією джерел і літератури з міжнародних 

проблем та методикою самостійної роботи з джерелами і літературою з 

міжнародних відносин; 

• формування навичок самостійного мислення у студентів, аналізування 

ними закономірностей розвитку світових політичних процесів; 

• формування у студентів розуміння специфіки українського фактора в 

сучасному геополітичному просторі. 

Студенти повинні знати: 

• основні підходи до визначення сутності міжнародних відносин; 

• головні категорії з курсу "Вступ до спеціальності"; 

• історичні типи міжнародної системи; 

• особливості становлення сучасної системи міжнародних відносин; 

• специфіку формування пріоритетів сучасної зовнішньої політики України. 

Студенти повинні вміти: 

• розрізняти специфіку понять "міжнародні відносини", "світова політика" 

"порівняльна політологія"; 

• характеризувати історичні типи міжнародної системи; 

• аналізувати специфіку становлення сучасної системи міжнародних 

відносин та визначати місце в ній України; 

• вільно оперувати набутими фактами та поняттями для підтвердження 

основних теоретичних узагальнень з міжнародної проблематики; 

• вести наукову дискусію, відстоювати й аргументувати свою точку зору, 

знати погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на ту чи іншу проблему, 

готувати наукові доповіді та виступати з ними. 


