
Анотації навчальних дисциплін  

освітньої програми «Міжнародні комунікації» 

Освітній рівень – БАКАЛАВР 

1 курс 

Вступ до спеціальності 
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» спрямована на ознайомлення 
студентів-першокурсників з освітньо-професійними програмами підготовки 
бакалаврів та магістрів з міжнародних комунікацій, а також з базовими 
поняттями комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних 
відносинах та їх роллю у зовнішній політиці держави. 
 
Сучасні інформаційні системи та технології 
Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з 
концептуальними, інформаційними, апаратними і програмними основами 
роботи персональних комп’ютерів із використанням необхідних засобів 
подання, обробки і пошуку даних, що застосовуються при підготовці фахівців у 
сфері сучасних міжнародних відносин.  
 
Країнознавство 
Навчальна дисципліна націлена на формування у студентів комплексного 
підходу до вивчення країн і регіонів пострадянського простору, Європи, 
Північної Америки, Азії, Африки та Латинської Америки; розуміння 
закономірностей формування сучасної політичної карти планети, особливостей 
історичного, політичного, соціально-економічного, культурного розвитку країн 
та регіонів, а також визначення ключових точок дотику України з країнами 
європейського, афраазійського й американського просторів. 
 
Теорія комунікації 
Дана дисципліна має теоретико-прикладний зміст, де вивчення теоретичних 
основ дослідження комунікативного процесу поєднується із практичним 
навичками його планування та супроводження.  Проблематика та приклади, які 
розглядаються та ілюструють теоретичні міркування, орієнтовані на 
зовнішньополітичну сферу. Об’єктом вивчення навчальної дисципліни  є 
комунікативний простір, у якому відбувається спілкування між суб’єктами з 
використанням різних засобів та технологій. Предметом є види комунікації, 
сучасні комунікативні технології, базові методи аналізу комунікації тощо.  
 

 

 

 



Математичні основи інформаційних технологій 
Навчальна дисципліна  забезпечує початкові знання, вміння та навички у 
формалізації задач політичного, соціального, економічного розвитку держав та 
їх взаємодії на світовій арені, розв’язання цих задач із використанням методів 
сучасної математики. 
 
Прикладні методи дослідження міжнародних відносин 
Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів початкових знань, 
вмінь та навичок у формалізації задач політичного, соціального, економічного 
розвитку держав та їх взаємодії на світовій арені, розв’язання цих задач із 
використанням методів сучасної математики. 
 
Іноземна мова (базовий курс) 
Навчальна дисципліна спрямована на комплексне вивчення фонетики, лексики і 
граматики іноземної мови згідно з профілем Інституту для здійсненні 
комунікації іноземною мовою в усній та письмовій формі і вирішення задач 
міжособистісної та міжкультурної взаємодії. 
 
Політологія 
Навчальна дисципліна «Політологія» знайомить студентів із основами 
політичної думки та теорії політичної науки; з категоріальним апаратом, 
методологічними засадами та методами політичної науки; надає знання про 
основні світові та вітчизняні політичні школи, концепції і напрямки, природу 
сучасних політичних процесів, сутність і різновиди політичних систем та 
режимів, теорії політичних інститутів – теорію держави, партій, груп інтересів, 
політичних еліт, політичного лідерства, вибори та виборчі системи, природу, 
сутність та способи врегулювання політичних конфліктів, сутність політичної 
культури та політичної свідомості, основні ідеологічні течії в сучасному світі, 
процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку в сучасному 
світі. 
 
Дипломатична історія України 
В рамках навчальної дисципліни розглядаються такі теми, як основні етапи 
українського державотворення, особливості становлення дипломатії й 
зовнішньополітичної діяльності Київської Русі, Галицько-Волинської держави, 
Великого князівства Литовського і Руського, Польського Королівства і Речі 
Посполитої; процеси відродження національної державності у формі Війська 
Запорозького, Української Народної Республіки, Української Держави та ЗУНР, 
роль і місце зовнішньополітичного чинника в їхній діяльності; шляхи і 
перспективи вирішення українського питання у міжвоєнний період, напередодні 
і під час Другої світової війни; особливості дипломатичної діяльності 
Української РСР за доби холодної війни; міжнародні чинники відновлення 



державної незалежності України, головні вектори й пріоритети її зовнішньої 
політики та дипломатії. 
 
Економікс 
Метою курсу «Економікс» є формування у студентів компетенцій у економічній 
галузі знань; розвиток уміння застосовувати отримані знання в професійній 
діяльності в умовах глобалізації світової економіки, навичок аналізу й оцінки 
швидко мінливої кон'юнктури ринків з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень; набуття практики економічного мислення і орієнтації у 
світі ринкових відносин. 
 
Українська та зарубіжна культура 
В рамках навчальної дисципліни вивчаються історія розвитку культурних систем 
та цивілізаційно-культурних утворень на теренах України та в інших регіонах 
світу; ціннісно-смислові та знаково-комунікативні механізми, що регулюють 
культурну практику взаємодії людей у спільноті на кожному конкретно-
історичному етапі. 
 

Друга іноземна мова (базовий курс) 
Навчальна дисципліна передбачає комплексне вивчення фонетики, лексики і 
граматики іноземної мови згідно з профілем Інституту для здійснення 
комунікації іноземною мовою в усній та письмовій формі і вирішення задач 
міжособистісної та міжкультурної взаємодії. 
 


