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ПОяСнюВаЛьна ЗаПиСка

Після здобуття Україною незалежності підготовка генерації 
дипломатів стала одним із пріоритетних завдань гуманітарної 
науки. Постала проблема підготовки і вдосконалення спеціаліс-
тів із міжнародного права, міжнародної інформації, економіки і 
міжнародних відносин. Отже, викладання курсу «Країни СНД у 
сучасних міжнародних відносинах» є актуальним і необхідним. 

Метою курсу «Країни СНД у сучасних міжнародних відноси-
нах» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про 
історію міждержавних стосунків, становлення векторів зовніш-
ньої політики держав СНД, політичних блоків і союзів та інші 
аспекти, що є предметом курсу. Завданням курсу є аналіз по-
літичних, економічних, військових та культурних процесів на 
пострадянському просторі, вивчення політичного досвіду країн 
Співдружності Незалежних Держав у формуванні зовнішньопо-
літичних орієнтирів. Студенти в результаті вивчення курсу озна-
йомляться із системою міжнародних відносин та зовнішньої по-
літики від моменту розпаду СРСР до сьогодення.

Вивчення курсу передбачає використання набутих знань з 
історії, політології, географії та застосування знань таких на-
вчальних дисциплін як: «Історія дипломатії», «Політична гео-
графія», «Історія міжнародних відносин», «Зовнішня політика 
зарубіжних країн», «Основи геополітики», «Країнознавство», 
«Всесвітня історія» та ін.

Опанування курсу «Країни СНД у сучасних міжнародних від-
носинах» дає найкращі результати, коли використовується по-
слідовний виклад матеріалу від простого до складного. Лекції 
пропонуються із застосуванням інформативно-рецептивних 
методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, еле-
ментів проблемного викладу матеріалу.
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Тематика практичних занять має завданням не лише засвоєн-
ня лекційного матеріалу, але й створення і закріплення системи 
знань, що стануть базою для вивчення наступного блоку курсів. 
За авторським задумом практичні заняття частково носять ха-
рактер семінарів.

Такі заняття передбачено проводити у формі комбіновано-
го опитування, опитування із застосуванням методу самооцін-
ки, тестування, використання наочних методів, застосування 
індуктивного та дедуктивного методів, репродуктивного ме-
тоду. Для досягнення поставленої мети та завдань передбаче-
но різні засоби навчання. Нетехнічні: посібники, монографії, 
статті з наукових видань: «Наукові записки», «Международные 
процессы», «Актуальні питання всесвітньої історії» тощо. Тех-
нічні: комп’ютери, підключені до мережі Інтернет, мультимедіа–
проектор для демонстрації документальних фільмів та Power 
Point-презентацій. 
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