
 

Назва кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики 

навчання історичних дисциплін 

Назва дисципліни Зовнішня політика країн Середнього та Близького Сходу 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредити (120 год.)  

Курс та семестр, де 

починається дисципліна 

3 курс, 6 семестр  

Кількість семестрів, 

протягом яких вивчається 

дисципліна  

1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

денна 

Попередні умови Вивчення дисциплін: 

Політична географія 

Історія світової дипломатії 
Назви спеціальностей, для 

яких пропонується вивчення 

дисципліни 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Зовнішня політика країн Середнього та 

Близького Сходу» передбачає ознайомлення студентів із 

головними тенденціями зовнішньої політики країн Близького та 

Середнього Сходу; визначення концептуальної проблематики та 

основних векторів міжнародних відносин в країнах Близького та 

Середнього Сходу, їх характерних рис та зовнішньополітичних 

пріоритетів у ключових тенденціях сучасних міжнародних 

відносин; розуміння характеру впливу країн Близького та 

Середнього Сходу на систему міжнародних відносин, перебіг та 

наслідки локальних та регіональних конфліктів, інтеграційних 

процесів та місця країн Близького та Середнього Сходу у 

сучасному світі; ознайомлення студентів із найважливішими 

питаннями міжнародної діяльності провідних країн 

Близькосхідного регіону  

Програмні результати навчання: 

знати: характерні риси та пріоритети діяльності близькосхідних 

країн на міжнародній арені; підходи до розв’язання як 

локальних так і глобальних проблем; основні форми та 

принципи реалізації зовнішньої політики країнами Близького та 

Середнього Сходу; характер впливу країн Близького та 

Середнього Сходу у системі міжнародних відносин; інтеграційні 

процеси в ісламському світі та приклади політичної консолідації 

мусульманських спільнот; 

уміти: будувати загальну схему характеристики міжнародної 

діяльності країн Близького та Середнього Сходу; визначати 

місце країн Близького та Середнього Сходу в міжнародних 

відносинах; висловлювати власні судження та погляди стосовно 

тих чи інших актуальних проблем у контексті міжнародних 

відносин країн Близького та Середнього Сходу; визначати 

геополітичну ситуацію на Близькому та Середньому Сході та 

основні «центри сили» у регіоні; 

володіти: навичками збору та систематизації міжнародно-

правових джерел щодо напрямків розвитку зовнішньої політики 

країн Близького та Середнього Сходу та їх впливу на 

міжнародні відносини; знаннями концептуальних засад 

зовнішньої політики провідних країн Близького та Середнього 

Сходу 

 

 


