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Вступ
Кафедра міжнародного регіонознавства, що здійснює підготовку бакалаврів 

і магістрів в рамках спеціальності 291 -  міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії, була створена у 1960 р. під назвою кафедра 
гуманітарних дисциплін. У 1995 році кафедру перейменовано на кафедру 
порівняльної політології і регіонознавства, в 2003 - країнознавства. У 2018 р. 
кафедра отримала свою теперішню назву.

Станом на жовтень 2021 р. на кафедрі працює 11 штатних викладачів: 2
доктори наук (професори М.С.Дорошко і П.М.Ігнатьєв), 8 кандидатів наук 
(доценти І.О.Волошенко, О.А.Кравчук, Р.А.Кривонос, Н.Ф.Сербіна, Ю.А.Цирфа, 
асистенти С.А.Бут, О.В.Мішин, Б.О.Черкас) і асистент Д.М.Пілаш. Для 
викладання навчальних дисциплін на бакалаврських і магістерських програмах 
кафедра запрошує викладачів 11 кафедр інституту міжнародних відносин, 
географічного, історичного та філософського факультетів університету, фахівців з 
державних і наукових установ.

За час свого існування, кафедра міжнародного регіонознавства, як 
навчальний і науковий підрозділ інституту та університету, набула 
всеукраїнського і міжнародного авторитету у науково-освітніх колах, та у 
фаховому середовищі.

Реформування освітньої галузі, розробка нових навчальних планів зумовлює 
необхідність прийняття концепції розвитку кафедри, реалізація якої дозволить 
забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в сучасних умовах.

Пріоритетні напрями роботи кафедри
Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри міжнародного 

регіонознавства відповідають положенням Статуту Університету та Державній 
комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.

З урахуванням основних стратегічних напрямів розвитку інституту та 
університету пріоритетними напрямами роботи кафедри міжнародного 
регіонознавства є:

^  забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін
викладачами кафедри;



^  використання результатів науково-дослідної роботи в навчальному 
процесі;
регулярне видання збірника наукових праць «Країнознавчі студії»;

^  запровадження «кейс-стадіз» в навчальні курси;
^  навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання, зокрема, 

навчання он-лайн;
^  застосування сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі; 
^  підготовка кадрового резерву кафедри з числа аспірантів кафедри, 

викладачів, що залучаються до навчального процесу на умовах 
погодинної оплати;

^  підготовка нової редакції кафедрального підручника «Регіонознавство»;
^  залучення студентів до науково-дослідної роботи;
^  розширення міжуніверситетських та міжнародних наукових зв’язків;
^  активне залучення викладачів, аспірантів і студентів кафедри до роботи 

Центру регіональних студій.

Навчально-методична робота
Основним завданням кафедри у сфері навчально-методичної роботи є 

забезпечення високого рівня викладання навчальних дисциплін для підготовки 
бакалаврів за освітніми програмами «Міжнародно-політичне країнознавство» і 
«Країнознавство (американістика, африканістика, європейські студії, 
сходознавство)» та магістрів за ОНП «Регіональні студії» і ОПП «Міжнародно- 
політична регіоналістика». Наразі кафедра забезпечує проведення занять з понад 
70 навчальних дисциплін. Також викладачі кафедри проводять заняття з 
дисципліни «країнознавство» на англомовній бакалаврській програмі 
«Міжнародне право».

Прийняття нових навчальних планів потребує модернізації наявних та 
розробку низки нових курсів країнознавчого спрямування.

Викладачами кафедри підготовлено та надруковано понад 20 навчальних 
посібників і підручників. У 2012 р. вийшов друком базовий підручник кафедри 
«Країнознавство» (за редакцією проф. Дорошка М.С.), у 2014 і 2017 рр. вийшли 
друком два видання кафедрального підручника «Регіонознавство», у 2019 р. 
побачив світ навчальний посібник «Вступ до міжнародного регіонознавства» 
тощо. Усі кафедральні підручники і навчальні посібники стали результатом 
роботи викладачів кафедри, в яких враховано новітні тенденції розвитку 
країнознавчих досліджень.

Перетворення у 2012 році кафедри на випускову поставило на порядок 
денний завдання створення нових та модернізацію наявних програм навчальних 
дисциплін країно/регіонознавчого спрямування. За цей час викладацьким складом



кафедри створено робочі навчальні програми з понад 70-ти навчальних 
дисциплін. Наразі перед викладацьким колективом кафедри постало питання 
створення навчально-методичних комплексів з дисциплін освітніх програм 
кафедри.

Актуальними завданнями викладацького складу кафедри є постійне 
оновлення та приведення у відповідність до нових вимог робочих навчальних 
програм дисциплін і адаптування навчальних курсів до сучасних вимог щодо 
реального забезпечення викладання навчальних дисциплін за вибором студентів.

Подальший розвиток бакалаврських і магістерських освітніх програм 
кафедри потребує розробки та введення нових курсів, їх відповідного навчально- 
методичного забезпечення.

Кафедра виступає ініціатором посилення в інституті регіонознавчої 
підготовки студентів, що має знайти своє відображення в нових навчальних 
планах. Це повністю відповідає сучасним вимогам до підготовки фахівців для 
зовнішньополітичного та інших відомств України, які беруть участь в 
міжнародній співпраці нашої держави.

Наукова робота га міжнародні зв’язки
На основі наукового доробку викладачів кафедри сформувалася сучасна 

наукова школа з міжнародних регіональних студій (у 2016-2021 pp. на кафедрі 
підготовлено 12 кандидатів наук за спеціальностями 23.00.04 -  політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку і 052 -  політологія) і 
геополітики (на кафедрі підготовлено 2 доктори політичних наук за спеціальністю
21.01.03 - геополітика). Досягнення у науковій сфері дозволили взяти активну 
участь в роботі Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 за спеціальностями 
23.00.04 -  політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку і
21.01.03 - геополітика. З 2013 р. професор М.С.Дорошко працює заступником 
голови Спецради.

Про науковий авторитет кафедри промовляє збільшення кількісного складу 
аспірантів. Нині на кафедрі за програмою підготовки доктора філософії 
навчається 11 аспірантів, в т.ч. двоє іноземців.

Викладачі кафедри є авторами і співавторами понад ЗО наукових монографій 
та понад 10 науково-популярних видань. Продовжується робота над підготовкою 
та публікацією колективних та індивідуальних монографій з сучасних проблем 
міжнародних відносин, регіональних студій та геополітики.

Викладачі кафедри є авторами чисельних закордонних наукових публікацій 
(розділів у колективних монографіях, статей в іноземних наукових журналах), в 
тому числі у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах 
Scopus і Web of Science (професори П.М.Ігнатьєв, М.С.Дорошко). Найближчим



часом заплановано друк низки статей викладачів і аспірантів кафедри у 
закордонних виданнях.

Науковий авторитет кафедри і в подальшому пов'язаний з участю викладачів 
у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Вже традиційним стало 
проведення кафедрою міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 
Дню Африки.

Викладачі кафедри беруть активну участь в якості офіційних опонентів та 
рецензентів на захистах дисертацій та підготовці відгуків на автореферати 
дисертацій.

Важливе місце в роботі членів кафедри є їх участь у редколегіях і наукових 
радах вітчизняних наукових видань. ГІроф. М.С.Дорошко є відповідальним 
редактором «Вісника Київського університету. Міжнародні відносини» і першим 
заступником фахового періодичного видання «Актуальні проблеми міжнародних 
відносин», проф. ГІ.М.Ігнатьєв і доц. Ю.А.Цирфа -  членами редколегії «Вісника 
Київського університету. Міжнародні відносини», ас., к.політ.н. Б.О.Черкас -  
відповідальним редактором електронного видання «Міжнародні відносини. 
Політичні науки» тощо.

Важливою є участь викладачів кафедри в роботі науково-експертних 
підрозділів МОН України і НАЗЯВО. Так, доктор історичних наук, професор 
М.С.Дорошко з 2011 року є членом Експертної ради з історичних наук 
Міністерства освіти і науки України, а доцент Р.А.Кривонос -  експерт НАЗЯВО 
за спеціальністю 291 -  міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії.

Робота зі студентами
Викладачі кафедри мають приділяти більшу увагу навчально-методичній, 

науковій та виховній роботі зі студентами, зокрема й у якості кураторів 
академічних груп.

Необхідно залучати студентів старших курсів до виконання наукових 
досліджень що проводяться викладачами кафедри за різноманітними програмами.

Створювати умови, щоб студенти брали участь у конкурсах наукових 
студентських робіт, студентських олімпіадах та студентських наукових 
конференціях.

Активніше долучатись до розширення баз виробничої практики студентів, 
зокрема до організації практики в органах влади і управління, бізнес-структурах.

Здійснювати підтримку в працевлаштуванні випускників освітніх програм
кафедри.

Важливим завданням викладачів кафедри є патріотичне виховання 
студентського загалу, робота з формування у студентів активної громадянської



позиції, допомога у вирішенні повсякденних проблем, сприяння у 
працевлаштовані тощо.

Підготовка професорсько-викладацького складу
На кафедрі міжнародного регіонознавства працює 11 викладачів, з них: 2 

професори, 5 доцентів і 4 асистенти (2 доктори наук та 8 кандидатів наук).
Кафедра має забезпечити умови для підвищення кваліфікації викладачів; 

забезпечити кількісний і якісний кадровий склад кафедри для здійснення 
навчального процесу; залучати до навчального процесу провідних фахівців у 
сфері регіональних студій.

Підготовка викладацького складу кафедри має здійснюватися шляхом 
стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри у державних 
установах України, міжнародних організаціях, провідних зарубіжних 
університетах.

Активізувати слід роботу із залучення до викладацького складу кафедри 
кращих випускників аспірантури.

Основні умови успішного здійснення програми
Основні умови успішного здійснення програми розвитку кафедри 

міжнародного приватного права полягають у:
^  ефективному доборі та використанні потенціалу науково-педагогічних

кадрів;
^  активній роботі викладачів та співробітників кафедри з урахуванням 

світового досвіду організації наукової та навчально-методичної роботи;
^  запрошенні до навчального процесу провідних вчених та фахівців у сфері 

міжнародного регіонознавства;
^  підтримці ініціатив кафедри керівництвом інституту та університету;
^  наявності відповідного фінансування з боку державних і недержавних 

установ.

Концепцію розвитку кафедри міжнародного регіонознавства Навчально- 
наукового інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка підготував виконувач обов’язків завідувача 
кафедри, доктор історичних наук, професор Дорошко Микола Савович.

Обговорено та схвалено рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання 
кафедри № 4 від 17 листопада 2021 р.)

В.о. завідувача кафедри Микола ДОРОШКО


