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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Вступ до спеціальності” викладається сту-
дентам, які навчаються за напрямом “Міжнародні відносини” і спе-
ціальністю “Країнознавство”, у II семестрі. Мета цього курсу — сфор-
мувати у студентів загальне уявлення про сутність спеціальності і 
напряму освітньої підготовки; навички навчальної та дослідницької 
діяльності; ознайомити з можливими видами професійної діяльності 
“бакалавра міжнародних відносин”.

Зміст навчальної дисципліни охоплює широке коло питань: особ-
ливості вибраної студентами спеціальності; основні положення “Ос-
вітньо-кваліфікаційної характеристики” і “Освітньо-професійної 
програми” підготовки бакалаврів за спеціальністю “Країнознавство” 
напряму “Міжнародні відносини”; організацію навчальної діяльності 
у вищому навчальному закладі і самостійної роботи студента; основ-
ні поняття міжнародних відносин і дипломатії; провідні міжнародно-
правові та законодавчі акти, на яких ґрунтується зовнішньополітична 
діяльність; основи організації діяльності зовнішньополітичних уста-
нов; основні особливості країнознавства як наукової та навчальної 
дисципліни; інформаційну базу для вивчення міжнародних відносин 
і країнознавства.

У результаті засвоєння навчального курсу у студентів як майбут-
ніх фахівців у галузі країнознавства мають бути сформовані вміння та 
навички: характеризувати основні фахові особливості випускника ос-
вітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму “Міжнародні від-
носини”; працювати з бібліотечними каталогами; складати бібліогра-
фічні списки, анотації до статей або книг; конспектувати навчальний 
матеріал; визначати основні функції дипломатичних представництв і 
консульських установ; застосовувати на практиці програму комплекс-
ного країнознавчого дослідження; користуватися різноманітними 
джерелами країнознавчої інформації тощо.

Для ефективного вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спе-
ціальності” надзвичайно важлива інтенсивна самостійна робота сту-
дентів. Необхідна постійна систематична робота з різноманітними 
джерелами інформації: енциклопедіями, довідниками, статистични-
ми збірниками, науковими монографіями і статтями, навчальними 
посібниками, джерелами картографічної інформації, періодичними 
виданнями, науково-популярною літературою тощо.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
вивчення дисципліни

“ВСТУП  ДО  СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

№
пор.

Назва теми

1
2

3
4
5
6
7
8

8
9

10

Спеціальність “Країнознавство” напряму “Міжнародні відносини”
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра міжнародних
відносин (спеціальність “Країнознавство”)
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра міжнародних 
відносин (спеціальність “Країнознавство”)
Організація навчальної діяльності у вищому навчальному закладі
Самостійна робота студента
Міжнародні відносини і дипломатія
Міжнародно-правові та українські законодавчі основи 
зовнішньополітичної діяльності
Діяльність установ, які працюють у зовнішньополітичній сфері 
Країнознавство як наука
Інформаційна база для вивчення країнознавства і міжнародних 
відносин

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни

“ВСТУП  ДО  СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

Тема 1. Спеціальність “Країнознавство” напряму  
“Міжнародні відносини”

Класифікатор професій, прийнятий в Україні, його відповідність 
міжнародним стандартам. Призначення класифікатора професій. 
Шифри професій. Перелік професій, що відповідають спеціальності 
“Країнознавство”. Основні сфери працевлаштування фахівців з краї-
нознавства різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Провідні напрями, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах. Напрями підготовки в Міжрегіональній 
Академії управління персоналу.

Напрям “Міжнародні відносини”. Спеціальності напряму “Між-
народні відносини”: міжнародні відносини, міжнародне право, міжна-
родні економічні відносини, міжнародна інформація, країнознавство, 
міжнародний бізнес. Шифри спеціальностей. Шифри спеціальності 
“Країнознавство” для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Література [1; 9; 14; 15; 17; 19; 21; 36; 51]
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Тема 2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра 
міжнародних відносин (спеціальність  
“Країнознавство”)

Узагальнений об’єкт діяльності фахівців з країнознавства освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Запити суспільства і держави, що обумовлюють потребу у фахів-
цях з країнознавства. Потреби загальнодержавних установ, регіональ-
них органів влади, органів місцевого управління та самоврядування, 
ділових кіл, наукових установ, системи освіти, туризму, засобів масо-
вої інформації.

Професійне призначення та умови використання випускників з 
вищою освітою за спеціальністю “Країнознавство” (освітньо-кваліфі-
каційний рівень “бакалавр”). Основні види робіт, до яких підготов-
лений бакалавр міжнародних відносин. Органи державної влади і 
управління (зокрема, міністерства і відомства), де може працювати 
бакалавр міжнародних відносин. Перелік посад, які може обіймати 
фахівець з країнознавства напряму “Міжнародні відносини”.

Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускників з вищою осві-
тою за професійним спрямуванням “Міжнародні відносини” спе-
ціальності “Країнознавство” (освітньо-кваліфікаційний рівень “ба-
калавр”): загальні вимоги. Вимоги до знань бакалавра міжнародних 
відносин (спеціальності “Країнознавство”): знання нормативних 
і фахових дисциплін. Вимоги до вмінь бакалавра міжнародних від-
носин (спеціальності “Країнознавство”); структура умінь фахівця з 
країнознавства. Завдання, які бакалавр міжнародних відносин вико-
нує у процесі практичної діяльності.

Література [1; 8; 9; 14; 15; 17; 19; 21; 36; 51]

Тема 3. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
міжнародних відносин (спеціальність  
“Країнознавство”)

Поняття про навчальний план. Основний документ для організа-
ції навчального процесу. Структура навчального плану. Графік нав-
чального процесу: теоретичне навчання; екзаменаційна сесія; практи-
ка; канікули; державні іспити.

План навчального процесу.
І. Нормативні навчальні дисципліни. 1. Цикл гуманітарних і со-

ціально-економічних дисциплін. 2. Цикл дисциплін природничо-на-
укової підготовки. 3. Цикл професійної та практичної підготовки.
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ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни. 4. Цикл дисциплін самостій-
ного вибору Академії. 5. Цикл дисциплін вільного вибору студента.

Особливості навчального плану спеціальності “Країнознавство” 
напряму “Міжнародні відносини”. Особливості навчальних планів 
різних спеціалізацій: “Міжнародні відносини та дипломатія (країни 
Близького Сходу)”, “Міжнародні відносини та дипломатія (країни 
Європейського Союзу)”. Курсові роботи. Спецкурси.

Робочий навчальний план, його структура. Внесення змін.
Навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “спе-

ціаліст”, “магістр”. Дипломні роботи.
Навчальні програми дисциплін. Робочі навчальні програми.
Програми навчальних і виробничих практик. Науково-дослідна та 

педагогічна практика.
Література [1; 8; 9; 14; 36; 51]

Тема 4. Організація навчальної діяльності у вищому  
навчальному закладі

Загальні положення про організацію навчального процесу у вищо-
му навчальному закладі. Типи навчальних занять.

Лекція, її завдання. Типи лекцій: вступна, тематична, оглядова, 
заключна, проблемна, окрема. Робота студентів під час лекційного 
заняття. Спілкування між викладачем і студентами. Авторська кон-
цепція викладача, його індивідуальні методи подання лекційного ма-
теріалу. Конспектування лекцій; основні вимоги до ведення конспек-
тів. Закріплення й поглиблення знань, набутих на лекції. Тестовий 
контроль. Колоквіум.

Семінар як форма навчального заняття, його завдання. Типи семі-
нарських занять: семінар запитань і відповідей, розгорнута бесіда, ко-
ментоване читання, дискусія, конференція, обговорення письмових 
рефератів, теоретична конференція, вирішення проблемних завдань, 
прес-конференція, “мозковий штурм”, заняття на виробництві. Під-
готовка студента до семінарського заняття. Форми участі студентів 
у семінарському занятті. Оцінювання роботи студентів під час семі-
нарських занять.

Практичне заняття. Особливості організації та проведення прак-
тичних занять. Підготовка студента до практичного заняття. 

Індивідуальні консультації. Групові консультації.
Факультативні заняття, їх призначення та організація.
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Курсова робота як форма індивідуальної роботи студента. Органі-
заційні питання написання курсової роботи. Алгоритм дій студента. 
Загальні рекомендації щодо написання та оформлення курсової ро-
боти. Рецензування і захист курсової роботи.

Поточний (у тому числі рубіжний — атестація) контроль знань 
студентів, його форми, особливості здійснення. Контрольні роботи.

Семестровий контроль знань студентів. Екзамен. Залік. Заліково-
екзаменаційна сесія.

Державна атестація. Державний іспит, особливості його проведен-
ня. Дипломна робота, її захист.

Література [1; 5; 8; 12; 18; 26; 31; 32; 42; 49]

Тема 5. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента в навчальному процесі. Форми само-

стійної роботи студентів. Значення опанування вміннями та навичка-
ми самостійної роботи для самоосвіти.

Самостійне опрацювання матеріалів лекцій і семінарських занять. 
Виконання теоретичних і практичних завдань для самостійної робо-
ти студентів.

Основні види бібліотек. Масові бібліотеки. Бібліотеки навчаль-
них закладів. Спеціалізовані бібліотеки (науково-технічні, медичні, 
сільськогосподарські, відомчі).

Бібліотечні фонди. Формування фондів.
Каталоги: систематичний, абетковий, спеціалізованих підрозділів; 

каталоги статей, нових надходжень, періодичних видань, авторефе-
ратів дисертацій тощо. Робота з каталогами.

Національна бібліотека імені В. І. Вернадського як сучасний ін-
формаційний центр загальнодержавного значення. Співпраця між 
бібліотеками України. Міжбібліотечний абонемент. Міжнародна 
співпраця бібліотек.

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр імені Ярослава 
Мудрого. Фонди МБІЦ. Каталоги. Пошук в електронному каталозі. 
Абонемент. Читальні зали.

Робота з книгою чи періодичним виданням. Види читання: оз-
найомлювальне, вивчаюче, суцільне, вибіркове. Анотація, складання 
анотації. Бібліографічна картка. Складання бібліографічних списків. 
Конспектування: основні методичні прийоми. Витяги. Цитати. По-
сторінкові виноски. Реферування.

Література [1; 8; 9; 24; 28; 29; 33; 35; 40; 44–46]
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Тема 6. Міжнародні відносини і дипломатія
Поняття про міжнародні відносини: різні підходи.
Поняття про зовнішню політику. 
Поняття про зовнішні зносини.
Поняття про дипломатію. Дипломатичні відносини. Дипломат. 

Професійні вимоги до дипломата.
Дипломатичне представництво. Класи дипломатичних представ-

ництв. Тимчасові закордонні представництва. Надзвичайні посольст-
ва та місії. Спеціальні місії.

Глава дипломатичного представництва. Акредитація глави дипло-
матичного представництва; характеристика основних етапів. Призна-
чення решти персоналу дипломатичного представництва; нотифіка-
ція.

Припинення діяльності дипломатичного представництва. Припи-
нення функцій дипломатичного агента.

Типова структура дипломатичного представництва: основні струк-
турні підрозділи.

Дипломатичний персонал дипломатичного представництва. Кла-
си глав дипломатичних представництв. Ранги, звання, посади дип-
ломатичних агентів. Дипломатичний корпус. Адміністративно-тех-
нічний персонал дипломатичного представництва. Обслуговуючий 
персонал дипломатичного представництва.

Консульські установи, їх класи. Встановлення консульських від-
носин. Консульський патент, екзекватура. Припинення діяльності 
консульської місії.

Література [2; 9; 14; 17; 19; 21; 36; 38; 39; 51] 

Тема 7. Міжнародно-правові та українські законодавчі основи 
зовнішньополітичної діяльності

Конституція України 1996 р. про засади і завдання зовнішньополі-
тичної діяльності.

Правове регулювання зовнішньополітичних відносин, диплома-
тичних зносин. Міжнародно-правові акти: Статут ООН (1945 р.), 
Конвенція про привілеї та імунітети ООН (1946 р.), Віденська кон-
венція про дипломатичні зносини (1961 р.), Віденська конвенція 
про консульські зносини (1963 р.), Віденська конвенція про право 
міжнародних договорів (1969 р.), Конвенція ООН про спеціальні 
місії (1969 р.), Віденська конвенція про представництво держав у їх 
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зносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 
(1975 р.) та ін.

Національне законодавство щодо участі України в міжнарод-
них відносинах. Закон України “Про правонаступництво України” 
(1991 р.). Постанова Верховної Ради України “Основні напрями 
зовнішньої політики України” (1993 р.). Закон України “Про міжна-
родні договори України” (1993 р.). “Консульський Статут України” 
(1994 р.). Закон України “Про участь України в міжнародних миро-
творчих операціях” (1999 р.). Положення “Про Міністерство закор-
донних справ України” (1999 р.). Закон України “Про дипломатичну 
службу” (2001 р.). Постанова Верховної Ради України “Про Концеп-
цію (основи державної політики) національної безпеки України” зі 
змінами, внесеними згідно із Законом від 21.12.2000 (2003 р.).

Міністерство закордонних справ України. Структура МЗС. Про-
цеси реформування структури МЗС.

Література [2–4; 9; 14; 17; 19; 21; 36; 38; 39; 49; 51] 

Тема 8. Діяльність установ, які працюють  
у зовнішньополітичній сфері

Система органів дипломатичної служби України.
Основні функції Міністерства закордонних справ України.
Головні функції дипломатичних представництв: представниць-

ка; переговорна; інформаційна; дипломатичного захисту; сприяння 
дружнім відносинам між державами, розвитку їх взаємодії в галузях 
економіки, культури та науки. Матеріально-технічні та організацій-
но-правові засоби здійснення функцій дипломатичних представ-
ництв. Приміщення. Розміщення дипломатичних представництв у 
Києві. Право дипломатів на вільне пересування територією держави.

Поняття про дипломатичний імунітет. Поняття про дипломатич-
ні привілеї. Головні імунітети дипломатичного представництва. Ос-
новні привілеї дипломатичного представництва. Головні імунітети та 
привілеї персоналу дипломатичного представництва.

Головні напрями діяльності консульських установ: інформаційна, 
консультативна, юрисдикційна. Паспортно-візова функція. Реєст-
рація актів громадянського стану. Матеріально-технічні та організа-
ційно-правові засоби забезпечення діяльності консульських установ. 
Організація діяльності консульських установ на території України. 
Основні консульські привілеї та імунітети. 

Література [2–4; 9; 14; 17; 19; 21; 36; 49; 51] 
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Тема 9. Країнознавство як наука
Країнознавство як наукова дисципліна: різні підходи до розумін-

ня. 
Країна як об’єкт країнознавства. Різні підходи до розуміння по-

няття “країна”.
Предмет країнознавства. Різноманітні підходи до визначення 

предмета країнознавства. Інформаційне країнознавство. Фізико-
географічний підхід. Підхід до предмета країнознавства з позицій 
економічної та соціальної географії. Комплексне (географічне) краї-
нознавство. Країнознавство як міждисциплінарний науковий нап-
рям. Літературно-мистецьке країнознавство.

Історичне країнознавство, його значення в розвитку науки.
Географічне країнознавство: історичний розвиток, досягнення і 

перспективи. 
Структура наукового країнознавства. І. Загальні країнознавчі 

дисципліни: загальна теорія країнознавства; історичне країнознавст-
во. ІІ. Спеціальні (“галузеві”) країнознавчі дисципліни: фізико-гео-
графічне; екологічне, антропокраїнознавство (демографічне, роз-
селенське, етнічне); валеологічне; соціальне; політичне; військове; 
культурологічне; релігійне. ІІІ. Прикладні країнознавчі дисципліни: 
інформаційне; конструктивне; прогностичне. Картографія як наск-
різна країнознавча дисципліна.

Міжпредметні зв’язки країнознавства.
Регіонознавство як наукова дисципліна. Поняття про регіон: різні 

підходи. Предмет дослідження регіонознавства. Макрорегіони світу, 
регіони, субрегіони. Внутрішньодержавні регіони.

Основні функції сучасного країнознавства та регіонознавства: 
світоглядна, пізнавальна, конструктивна, прогностична, освітня, про-
світницька та ін.

Література [5–7; 10; 18; 20; 23; 27; 28; 33; 35; 42; 52]

Тема 10. Інформаційна база для вивчення країнознавства  
і міжнародних відносин

Основні джерела країнознавчої інформації.
Джерелознавство як наукова дисципліна. Види джерел. Їх класи-

фікація.
Офіційні документи (укази, тексти договорів, офіційне листуван-

ня, заяви). Проблема адекватності офіційних джерел. Проблема дос-
тупності до автентичних офіційних документів. Термін секретності. 



11

Неофіційні документи (мемуари, щоденники, записки мандрівни-
ків, матеріали засобів масової інформації).

Навчальна література. Підручники й навчальні посібники; їх ста-
тус, структура. Авторська позиція. Авторський стиль і мова. Струк-
тура посібника. Довідковий апарат (хронологічна таблиця, словник 
термінів). Графічна інформація: діаграми, графіки, схеми тощо. Карти 
і картосхеми. Питання до окремих розділів, завдання, теми рефератів 
тощо. Підручник чи навчальний посібник як бібліографічне джерело. 
Навчальна література з країнознавства та проблематики міжнарод-
них відносин.

Наукова монографія; особливості монографії як видання. Вступ. 
Аналіз літератури. Науково-термінологічний апарат. Наукова дис-
кусія. Авторський стиль. Бібліографія. Довідковий апарат (синх-
роністичні таблиці; додатки з текстами джерел; географічний, імен-
ний, предметний покажчики та ін.). Колективні монографії.

Наукові журнали. Популярні, науково-популярні видання, нау-
кові видання. Значення й особливості кожного з них. Періодичні ви-
дання з проблематики міжнародних відносин (політичні, економічні 
аспекти). Країнознавчі періодичні видання. Періодичні видання з іс-
торії. 

Газетні матеріали. Об’єктивність і тенденційність. Партійність. Ін-
формаційне значення. Необхідність врахування суб’єктивного фак-
тора.

Бібліографічні огляди. Літопис книг. Літопис журнальних статей. 
Збірки. 

Довідкові видання. Довідники з різних галузей науки та практич-
ної діяльності. Статистичні збірники. Державний комітет статистики 
України, його видання. Статистичні видання ООН, інших міжнарод-
них організацій.

Енциклопедії. Універсальні та галузеві. Енциклопедія як біб-
ліографічне джерело.

Словники. Галузеві словники: географічні, політичні, демографіч-
ні, соціологічні, економічні та ін. Мовознавчі словники.

Географічні карти та атласи. Загально-географічні та тематичні 
карти. Легенда карти. Використання карт як джерела країнознавчої 
інформації.

Інтернет-джерела. Особливості роботи з Інтернет-ресурсами. Ос-
новні Інтернет-ресурси з проблематики міжнародних відносин і краї-
нознавства: офіційні сайти міжнародних організацій, вищих органів 
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державної влади, міністерств (зокрема МЗС України), відомств (у 
тому числі Держкомстату України) та ін. 

Архіви. Особливості роботи з архівними джерелами. Путівники 
по архівах. Описи. Одиниця зберігання. Архівне джерело як пам’ятка 
історії. Цінність джерел. Опрацювання архівного матеріалу. Систе-
матизація і синтез архівного матеріалу і матеріалу наукових дослід-
жень.

Література [5; 10; 13; 16; 22–32; 35; 40–47; 53–55]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. “Міжнародні відносини” як напрям освітньої підготовки; спе-
ціальності, які до нього входять.

2. “Країнознавство” як спеціальність напряму “Міжнародні відно-
сини”; шифр спеціальності.

3. Класифікація професій в Україні.
4. Сутність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з краї-

нознавства.
5. Державні та суспільні потреби в підготовці фахівців з країно-

знавства.
6. Загальні вимоги до підготовки бакалавра міжнародних відносин 

зі спеціальності “Країнознавство”.
7. Основні вимоги до знань бакалавра міжнародних відносин зі спе-

ціальності “Країнознавство”.
8. Основні вимоги до вмінь бакалавра міжнародних відносин зі спе-

ціальності “Країнознавство”.
9. Сфери, місця та установи майбутнього працевлаштування бака-

лавра міжнародних відносин зі спеціальності “Країнознавство”.
10. Структура навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 

“Міжнародні відносини”, спеціальністю “Країнознавство”.
11. Графік навчального процесу підготовки бакалаврів за напрямом 

“Міжнародні відносини”, спеціальністю “Країнознавство”.
12. Основні нормативні навчальні дисципліни навчального плану 

підготовки бакалаврів за напрямом “Міжнародні відносини”, спе-
ціальністю “Країнознавство”.

13. Основні вибіркові навчальні дисципліни навчального плану під-
готовки бакалаврів за напрямом “Міжнародні відносини”, спе-
ціальністю “Країнознавство”.
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14. Особливості спеціалізацій спеціальності “Країнознавство” нап-
ряму “Міжнародні відносини”.

15. Лекція як форма навчального заняття, типи лекцій.
16. Семінар як форма навчального заняття, типи семінарів.
17. Поточний (в тому числі рубіжний) контроль знань студентів, 

його форми.
18. Форми семестрового контролю знань студентів.
19. Державна атестація студентів, її форми та організація.
20. Курсова робота, її призначення, особливості написання.
21. Самостійна робота студента в навчальному процесі й процесі са-

моосвіти.
22. Основні форми роботи з книгою.
23. Конспектування літератури, витяги, реферування.
24. Бібліотека, найпоширеніші види бібліотек.
25. Типи бібліотечних каталогів.
26. Основні правила пошуку літератури в каталогах.
27. Сутність поняття “міжнародні відносини”.
28. Сутність поняття “зовнішня політика”.
29. Сутність поняття “дипломатія”.
30. Дипломатичні представництва: постійні та тимчасові.
31. Глава дипломатичного представництва, його акредитація.
32. Типова структура дипломатичного представництва.
33. Дипломатичний персонал дипломатичного представництва.
34. Адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал дипло-

матичного представництва.
35. Головні функції міністерства закордонних справ.
36. Головні функції дипломатичних представництв.
37. Головні функції консульських установ.
38. Поняття про дипломатичні імунітети та привілеї.
39. Основні імунітети і привілеї дипломатичних представництв.
40. Основні імунітети і привілеї дипломатичного персоналу.
41. Сутність “Концепції національної безпеки України”.
42. Особливості організації дипломатичної служби України.
43. Органи державної влади, які відповідають за зовнішню політику 

України.
44. Країнознавство як наукова дисципліна: основні підходи.
45. Структура наукового країнознавства.
46. Функції сучасного країнознавства.
47. Регіонознавство як наукова дисципліна: основні підходи.
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48. Макрорегіони світу, регіони, субрегіони.
49. Історичне країнознавство, його роль у розвитку науки.
50. Географічне країнознавство: основні напрями досліджень.
51. Основна країнознавча література.
52. Основна література з проблематики міжнародних відносин.
53. Основні періодичні видання з проблематики країнознавства.
54. Основні періодичні видання з проблематики міжнародних відно-

син.
55. Використання Інтернет-ресурсів у країнознавчих дослідженнях.
56. Використання Інтернет-ресурсів при дослідженнях у сфері між-

народних відносин.
57. Географічні карти та атласи як джерела країнознавчої інформа-

ції.
58. Опрацьовування наукової літератури з країнознавства та міжна-

родних відносин.
59. Особливості роботи з енциклопедичною та довідковою літерату-

рою.
60. Особливості роботи з періодичними виданнями з проблематики 

міжнародних відносин і країнознавства.
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