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Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Проблеми міжнародних відносин сучасності» 

призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» 

факультету історії, політології та міжнародних відносин (спеціальність 014 

«Середня освіта (історія)») Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями про 

розвиток міжнародних відносин сучасності. Теоретичні знання дають 

можливість не лише визначати тенденції розвитку відносин між державами 

XX-XXI ст., а й спрогнозувати вектор їхньої зовнішньополітичної діяльності.  

Предмет навчальної дисципліни – міжнародні відносини сучасного періоду, 

що досліджуються в комплексі за допомогою теорії та узагальнення. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними проблемами 

міжнародних відносин сучасного періоду, надання студентам системних 

теоретичних знань з міжнародних відносин, які необхідні для формування 

навичок професійної роботи. Курс передбачає вивчення актуальних проблем 

сучасності міжнародних відносин другої половини XX – початку XXI ст. В 

умовах посилення взаємозалежності світу перед учасниками глобальних 

політичних взаємодій по новому постає низка проблем та викликів, що і 

розглядається в даному курсі. 

Завдання курсу «Проблеми міжнародних відносин сучасності»: 

- характеризувати основні теоретичні положення дисципліни; 

- знати основні дати та поняття з тематики міжнародних відносин; 

- аналізувати основні періоди сучасних міжнародних відносин; 

- давати характеристику проблемам та особливостям формування 

міждержавних відносин сучасності; 

- порівнювати регіональні характеристики міжнародних відносин 

сучасності; 

- аналізувати основні типи учасників міжнародних відносин;  

- характеризувати сутність, види та форми сучасних міжнародних 

відносин; 

- вміти відшуковувати та аналізувати інформацію з різних джерел; 

- систематизувати історичний матеріал, необхідний для підкріплення 

власної позиції; 

- визначати головні історичні події міжнародного життя сучасного 

періоду; 

- розкривати сутність проблем міжнародних відносин сучасного періоду; 

- визначати основні рушійні сили змін на міжнародній арені; 



- бути здатним висловити бачення розвитку міжнародних відносин 

сучасності; 

- використовувати понятійний і термінологічний апарат з історії 

міжнародних відносин. 

 

Очікувані результати навчання 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів 

навчання у Стандарті вищої освіти).  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та  

спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність передбачає ґрунтовну підготовку для 

викладацької, науково-практичної, організаційно-управлінської, аналітичної 

діяльності в галузі гуманітарних наук. 

 

Загальні компетентності  

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Навички використання інформаційних, комунікативних та педагогічниї 

технологій. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

Спецільні компетентності  

(СК) 

СК 1. Здатність використовувати теорію та методику вивчення історії та 

правознавства у практичній роботі вчителя. 

СК 4. Уміння знаходити, обирати і первинно узагальнювати фактичний 

матеріал, роблячи обґрунтовані висновки. 

СК 5. Уміння працювати з навчально-методичним забезпеченням 

навчального процесу в школі. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 

 

Програмні результати навчання 

Знання (Зн): 

ЗН 5. Основні методики викладання історії та правознавства в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Вміння (Вм): 

ВМ 1. Використовувати набуті знання для вирішення завдань своєї 

професійної діяльності. 



ВМ 2. Володіти навикати бібліографічного аналізу, способами і прийомами 

роботи з різними базами даних, архівними, бібліотечними та музейними 

фондами. 

ВМ 3. Комплектувати, обробляти та класифікувати історичні джерела, 

архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали. 

ВМ 7. Використовувати набуті психолого-педагогічні та методичні прийоми 

для викладання історичних і правознавчих дисциплін в середніх навчальних 

закладах. 

Комунікація (Ком): 

КОМ 1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному 

рівнях. 

КОМ 2. Уміння представляти та обговорювати отримані результати та 

здійснювати трансфер набутих знань. 

 

Автономія та відповідальність 

(АіВ) 

АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобутих нових фахових знань. 

АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

 

Основна частина  матеріалу,  опанування  яким  передбачене  у  межах  

вивчення  навчального  курсу,  пропонується  Вашій  увазі  на  сайтах   

https://studfile.net/preview/7340259/  

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_225.html  

http://uchebnik-online.com/soderzhanie/ua_textbook_23.html 

 

 

Очні  консультації: за попередньою  домовленістю  з  викладачем  

щовівторка, з 12.45 до 14.05 (2 академічні години). 

Он  лайн  консультації:  за  попередньою  домовленістю  з  викладачем  

щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00. 

E-mail викладача: r.mykhalchuk@ukr.net 
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