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ПРЕАМБУЛА 

Зміни до освітньої програми зумовлені двома чинниками: 1) необхідністю узгодження змісту 
чинної освітньої програми з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 
студій із затвердженим Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за 
галуззю знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 р. 
№ 1002 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти»); 2) відгуками від викладачів і різних стейкголдерів, студентів, експертів і 
практиків, які надійшли представникам групи забезпечення і гаранту програми у процесі її 
реалізації; 3) стратегією розвитку університету на 2020-2027 рр., тому було розроблено і внесено 
зміни у такі розділи:  

- загальна інформація про освітню програму,  
- перелік освітніх компонентів  
- перелік компетентностей випускника,  
- програмні результати навчання. 

Діюча освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 29 Міжнародні відносини 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії затверджена Вченою радою 
ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (протокол від 
30.08.2016 р. №7), введена в дію з 01.09.2016 р. (наказ від 31.08.2016 р. №44/06-06). Нова освітня 
програма вступає в дію для набору студентів на 2021-2022 навчальний рік. 

Розроблено проектною групою (науково-методичною комісією спеціальності 291 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії) у складі: 
1. Стецюк Наталія Миколаївна, кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка 
кафедри міжнародних відносин; 
2. Голуб’як Наталія Романівна,  кандидатка політичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин 
3. Бойчук Орест Ігорович, старший викладач кафедри міжнародних відносин 

4. Кріль Олег Володимирович, студент 4 курсу ОП «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії», експерт в НАЗЯВО 

 

 
 
  



1. Профіль освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»  

зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника», факультет історії, політології і 
міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 
Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: Бакалавр  
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії  
Освітня кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій  
Bachelor of International Relations, Social Communications, and 
Regional Studies 
Кваліфікація в дипломі: 291 – Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

Галузь знань 29 – Міжнародні відносини 
Спеціальність 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії  
Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 
роки 10 місяців 
Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, з яких 60 кредитів 
відводиться на дисципліни вільного вибору студента. Обсяг 
теоретичного навчання з дисциплін у вигляді аудиторних занять 
і самостійної роботи становить 210 кредитів ЄКТС. Обсяг 
практичного навчання циклу загальної підготовки складає 30 
кредитів ЄКТС: дві курсові роботи – 6 кредитів ЄКТС; три 
практики: науково-дослідна, виробнича та виробнича 
(перекладацька) практика – 12 кредитів ЄКТС; кваліфікаційна 
робота – 9 кредитів ЄКТС; атестація – 3 кредити ЄКТС; 
термін навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Запроваджена у 2017 році 
Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, QF-ЕНЕА – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 
Передумови Повна загальна середня освіта. Вступ відбувається відповідно 

до правил прийому на освітню програму відповідного року 
вступу. 

Обмеження щодо 
форм навчання 

Денна форма навчання 

Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До 1 липня 2023 року 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://nmv.pnu.edu.ua/bakalavrat/291-міжнародні-відносини-
суспільні-кому/  

2 – Мета освітньої програми 

https://nmv.pnu.edu.ua/bakalavrat/291-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://nmv.pnu.edu.ua/bakalavrat/291-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83


Підготовка висококваліфікованих, конкурентноспроможних фахівців в галузі 
міжнародних відносин, що володіють знаннями, уміннями та навиками з історії, теорії і 
практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародних 
комунікацій, розвитку міжнародних регіонів, теорії і практики перекладу; здатні 
адаптуватися до нових професій, видів і форм зайнятості зможуть застосовувати їх у 
практичній площині в сферах зовнішньої політики, міжнародного співробітництва, 
перекладу 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область  Об'єкти вивчення: міжнародні відносини, транскордонні та 

транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, 
зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні 
державні та недержавні організації, міжнародні комунікації, 
держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, 
регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та 
конфлікти. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних аналізувати та 
розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин 
та зовнішньої політики або у процесі навчання, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і 
передбачають застосування відповідних теорій та методів 
сучасної політологічної науки. 
Теоретичний зміст предметної області: теорія міжнародних 
відносин, форми та способи їх організації, історія та практика 
міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, 
природа та динаміка міжнародної безпеки, міжнародні 
конфлікти, система та джерела зовнішньої політики держави, 
міжнародне регіонознавство, природа та еволюція міжнародних 
комунікацій та міжнародного інформаційного простору. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні методи, методики, аналіз і синтез, індукція і 
дедукція, спостереження, методики оцінки й аналізу процесів у 
міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та 
регіональних студіях, системний аналіз, методи аналізу 
інформації. 
Інструменти й обладнання: сучасні універсальні та 
спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-
комунікаційні, інформаційнопошукові, інформаційно-
аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що 
застосовуються у діяльності суб'єктів міжнародних відносин, 
міжнародних суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітня програма підготовки бакалавра орієнтована на здобуття 
студентами загальних та спеціальних компетентностей у сфері 
міжнародних відносин для успішного здійснення професійної 
діяльності. Підготовка, зокрема, передбачає: 

- ознайомлення з еволюцією міжнародних відносин; 
- вивчення сучасних теоретичних напрацювань щодо 

тлумачення явищ у міжнародних відносинах, які пропонує 
наука про міжнародні відносин 

- вивчення двох іноземних мов, серед яких перша англійська 
та друга (на вибір серед іспанської, польської, німецької та 
французької мов); 

- практичне ознайомлення зі структурою та особливостями 
діяльності дипломатичних установ України за кордоном; 



- вивчення сучасних процесів, пов’язаних із інтеграцією та 
дезінтеграцією у міжнародних відносинах; 

- ознайомлення з минулими та сучасними конфліктами у 
міжнародному середовищі. 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна в галузі 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 
Загальна освіта за спеціальністю міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії. Особливий акцент в 
програмі робиться на вивченні сучасних міжнародних процесів 
в країнах Східної та Центральної Європи  
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, 
міжнародне право, міжнародні економічні відносини, 
міжнародна інформація, регіонознавство, Центрально-Східна 
Європа, інтеграція та дезінтеграція в міжнародних відносинах  

Особливості програми Освітня програма. Програма відповідає державному стандарту вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 291 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 
затвердженого наказом МОН України №1002 від 04.08.2020 р 
Програма відкриває широкі можливості для підготовки 
висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин з  
практичним інструментарієм, в тому числі зі знанням двох 
іноземних мов. 
Обов’язковими є:  
-практика за фахом в закордонних дипломатичних установах або у 
органах самоврядування дотичних до зовнішньополітичної 
діяльності в органах територіальних громад;  
-перекладацька практика з іноземної мови;  
-складання комплексного кваліфікованого іспиту з освітньої 
програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії»; 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Місце працевлаштування: представництва міжнародних 
організацій, міністерства і відомства України, структурні 
підрозділи органів державної влади, українські та іноземні 
компанії, їхні представництва, комерційні структури, які 
працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності, аналітичні 
центри (think-tanks), засоби масової інформації, громадські 
організації, що займаються тематикою міжнародних відносин і 
зовнішньою політикою. 
Працевлаштування на первинних посадах в органах державної 
влади, юридичних особах різних видів діяльності та форм 
власності, міжнародних організаціях (урядових та неурядових), 
громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, 
міжнародного і транскордонного співробітництва. Професійна 
діяльність у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 
політичного аналізу і прогнозування, дипломатичної та 
консульської служби. 

Академічні права 
випускників 

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в 
системі освіти дорослих. 

Подальше навчання HPK – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 
5 – Викладання та оцінювання 



Викладання та 
навчання 

Студентоцентроване навчання; самонавчання; колективне та 
інтегративне навчання; проблемноорієнтоване навчання, що 
проводиться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, 
самостійного вивчення, дослідницьких технологій, 
мультимедійних презентацій, проходження виробничих 
практик та виконання курсових робіт. 
У процесі викладання передбачено застосування таких 
навчальних технологій, як:  
кількісні та якісні методи досліджень, технології та 
інструментарій аналізу міжнародних відносин, зокрема лекції 
проблемного характеру, лабораторні заняття, робота в малих 
групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, що 
розвивають комунікативні та лідерські навички, самостійна 
робота з літературними джерелами, уміння узагальнення; 
змішані форми навчання з використанням дистанційних 
платформ масових он-лайн курсів, інтерактивні методи 
навчання із застосуванням сучасних платформ: Nearpad, Padlet, 
Kahoot, Google Classroom університетської платформи 
дистанційного навчання. Окрім того під час навчання 
застосовуються системи он-лайн зв’язку: Google Meet, Cisco 
Webex та Microsoft Team. 

Оцінювання - види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль; 
- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 
контроль, захист індивідуальних науково-дослідних робіт. 
Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/ заліку (за 
сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів). 
Підсумкова атестація відбувається у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи та здачі комплексного іспиту. 
Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра 
здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 
включатися представники роботодавців та їх об’єднань, 
відповідно до положення про екзаменаційну комісію, 
затвердженого вченою радою вищого навчального закладу 
(наукової установи); 
- оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 
чотирибальною шкалою 
(«відмінно»,«добре»,«задовільно»,«незадовільно») і 
вербальною («зараховано»,«незараховано»). 
Деталізовану шкалу та критерії оцювання подано у додатку В 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність 

 Здатність аналізувати та розв'язувати складні спеціалізовані 
задачі та компетентність практичні проблеми в сфері 
міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних 
студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних 
взаємодій між державами, міжнародними організаціями та 
недержавними акторами, що характеризуються комплексністю 
та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій 
суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження 
проблем міжнародних відносин. 

Загальні компетентності 
ЗК1 Здатність реалізовувати свої права і обов'язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 



суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
України;  

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 
у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового образу життя.  

ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 
застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК5 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК8 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК9 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 
технології.  

ЗК10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і 
письмово 

ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно так і письмово  

ЗК12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних  
джерел ,  

ЗК13 Здатність бути критичним і самокритичним  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1 Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, 
розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних 
відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій. 

СК2 Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, 
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 
суспільному, культурному та інформаційному.  

СК3 Здатність оцінювати стан та напрям досліджень міжнародних 
відносин та світової політики у політичній, економічній, 
юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

СК4 Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі і практичні 
проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики 
держав, суспільних комунікацій, регіональних досліджень. 

СК5 Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного 
права та внутрішньої політики на структуру й динаміку 
міжнародних відносин та зовнішньої політики держав 

СК6 Здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської 
служби, дипломатичного протоколу та етикету, уміння вести 
дипломатичне та ділове листування (українською та 
іноземними мовами). 

СК7 Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та 
на Європейському континенті, та місце в них України.  



СК8 Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній 
арені.  

СК9 Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та 
регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів 
та місця в них окремих держав для розв'язання складних 
спеціалізованих задач і проблем.  

СК10 Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних 
суспільних комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну 
систему, державні та суспільні інститути.  

СК11 Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних 
організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних 
форм та перспектив співпраці України з ними  

СК12 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 
(українською та іноземними мовами).  

СК13 Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних 
акторів та транснаціональні відносини.  

7 – Результати навчання 
РН01. Знати та розуміти природу міжнародних відносин та 

регіонального розвитку, еволюцію, стан теоретичних 
досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також 
природу та джерела політики держав на міжнародній арені і 
діяльності інших учасників міжнародних відносин. 

РН02. Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, 
розуміти особливості її забезпечення на глобальному, 
регіональному та національному рівні, знати природу та 
підходи до вирішення міжнародних та інтернаціоналізованих 
конфліктів.  

РН03. Знати природу міжнародного співробітництва, характер 
взаємодії між міжнародним акторами, співвідношення 
державних, недержавних акторів у світовій політиці.  

РН04. Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої 
політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою 
політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені 
національних інтересів держав, процесу формування та 
реалізації зовнішньополітичних рішень.  

РН05. Знати природу та механізми міжнародних комунікацій  
РН06. Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів 

на глобальному, регіональному та локальному рівнях.  
РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати 

необхідну для цього інформацію про міжнародні та 
зовнішньополітичні процеси 

РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про 
стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 
інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій 

РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального 
розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із 
використанням сучасних політичних, економічних і правових 
теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати 
відповідні рекомендації. 

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на 
професійному рівні, необхідному для ведення професійної 
дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів  



РН11. Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних 
процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених 
цілей, готувати інформаційні та аналітичні матеріали.  

РН12. Володіти навичками професійного усного та письмового 
перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з Фахової тематики 
міжнародного співробітництва, зовнішньої політики, 
міжнародних комунікацій, регіональних студій, дво- та 
багатосторонніх міжнародних проектів.  

РН13. Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, 
міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої 
політичної діяльності, аргументувати свою позицію, поважати 
опонентів і їхню точки зору3 

РН14. Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізовані 
програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи 
для розв'язання складних спеціалізованих задач у сфері 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або 
регіональних студій.  

РН15. Розуміти та застосовувати для розв'язання складних 
спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, 
міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, 
чинні стандарти і технічні умови тощо.  

РН16. Розуміти та відстоювати національні інтереси України в 
міжнародній діяльності  

РН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та 
навчання, пошуку необхідних для їх досягнення освітніх 
ресурсів. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 3 до 
Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-
технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня 
ВО (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-
методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних 
умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 р. № 347 

9 – Академічна мобільність 
Міжнародна кредитна 
мобільність 

Угода з Познанським Університетом імені А. Міцкевича 
Програма Mobility Direct з Лодзьким Університетом та 
Варшавським Університетом  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови 

 
2. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Атестація здійснюється у формі: атестаційного екзамену та 
захисту кваліфікаційної роботи 



Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи та її 
публічного захисту 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв'язання 
складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у 
сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій або 
регіональних студій, яка характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 
суспільних наук.  
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 
плагіату, фабрикації та фальсифікації.  
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 
репозиторії закладу вищої освіти. 

Вимоги до 
атестаційного 
екзамену 

Атестаційний екзамен за спеціальністю міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії має передбачати 
перевірку досягнення результатів навчання, визначених цим 
стандартом та освітньою програмою. 

 

3. Перелік навчальних дисциплін та їх анотація   
Цикл загальної підготовки 
Обов’язкові дисципліни 

Кредити ЄКТС Семестр 

О1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 
О2 Філософія 3 залік  
О3 Історія України 3 Екзамен 
О4 Вибрані аспекти розвитку людської цивілізації 3 Залік 
О5 Історія української культури (англійською мовою) 3 Залік 
О6 Фізична культура   залік 
О7 Міжнародне публічне право 3 Залік 
О8 Міжнародні економічні відносини 3 Залік 
Вибіркові дисципліни   
В1 Міжнародний захист прав людини 3 Екзамен 
В1 Критичне мислення 3 Екзамен 
В1 PR та Бренд Менеджмент у міжнародних відносинах 3 Екзамен 
В1 Логіка 3 Екзамен 
В1 Комунікація неурядових організацій 3 Екзамен 
В1 Діаспора та національні меншини у зовнішній політиці держави 3 Екзамен 
В2 Демократія: від теорії до практики 3 Залік 
В2 Психологія 3 Залік 
В2 Історія політичних вчень 3 Залік 
В2 Міжнародне приватне право 3 Залік 
В2 Цінності європейських цивілізацій 3 Залік 
В2 Дипломатія і розвідка 3 Залік 
В3 Внутрішньополітичний розвиток країн світу 3 Залік 
В3 Етнополітологія у міжнародних відносинах 3 Залік 
В3 Релігія та глобалізація 3 Залік 
В3 Соціологія 3 Залік 
В3 Політична географія 3 Залік 
В3 Інтеграційні процеси і міжнародне суперництво в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні 3 Залік 
Цикл професійної підготовки 
Обов’язкові дисципліни 

  

О9 Вступ до спеціальності (міжнародні відносини) 3 Екзамен 
О10 Основи наукових досліджень 3 Залік 
О11 Історія міжнародних відносин 9 Екзамен 
О12 Країнознавство 9 Екзамен 



О13 Міжнародні відносини та світова політика 3 Екзамен 
О14 Теорія міжнародних відносин 6 Екзамен 
О15 Зовнішня політика України  6 Екзамен 
О16 Основи міжнародної безпеки 3 Залік 
О17 Вступ до регіоналістики 3 Залік 
О18 Дипломатична та консульська служба 3 Екзамен 
О19 Дипломатичний протокол і етикет 3 Залік 
О20 Конфліктологія 3 Залік 
О21 Історія Центрально-Східної Європи (від завершення Першої світової 

війни до розпаду Організації Вавршавського Договору) 
3 Залік 

О22 Англійська мова для міжнародних відносин вступний курс  12 Екзамен 
О23 Англійська мова (дипломатичний дискурс) 9 Екзамен 
О24 Англійська мова спеціальності  6 Екзамен 
О25 Ділова англійська мова  9 Екзамен 
О26 Теорія та практика перекладу 6 Екзамен 
О27 Міжнародні конфлікти 3 Екзамен 
О28 Сучасні тенденції світової політики 3 Екзамен 
О29 Зовнішня політика країн Північної Америки 3 Екзамен 
О30 Переговорний процес у міжнародній практиці 3 Залік 
О31 Міжнародні організації 3 Залік 
О32 Міжнародна комунікація 3 Екзамен 
О33 Основи геополітики та теорії цивілізації 6 Екзамен 
О34 Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської Америки 3 Залік 
О35 Політологія 3 Залік 
Практична підготовка   
О36 Курсова робота (Історія міжнародних відносин) 3 Залік 
О37 Курсова робота (Теорія міжнародних відносин) 3 Залік 
О39 Виробнича практика в науково-аналітичних організаціях та/або 

центрах 
9 Залік 

О40 Виробнича практика в підрозділах Міністерства закордонних справ 
України та/або дипломатичних установах 

3 Залік 
О41 Виробнича перекладацька практика 3 Залік 
О38 Кваліфікаційна робота (Бакалаврська робота) 

 
9 Залік 

Атестація   
О42 Захист бакалаврської роботи 1,5 Екзамен 
О43 державний комплексний екзамен з теорії і практики міжнародних 

відносин 1,5 Екзамен  

Вибіркові дисципліни   
В4 Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в міжнародних відносинах 3 Екзамен  
В4 Зовнішня політика країн Вишеградської групи 3 Екзамен  
В5 Європейський Союз в міжнародних відносинах 6 Екзамен  
В5 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ  6 Екзамен  
В6 Право Європейського Союзу 6 Екзамен  
В6 Трансформаційні процеси на пострадянському просторі та в країнах 

Центрально-Східної Європи в постбіполярний період 
6 Екзамен  

В7 Лідерство у міжнародних відносинах 3 Залік  
В7 Ісламський світ у міжнародних відносинах 3 Залік 
В7 Лінгвістична географія (англійською мовою) 3 Залік 
В8 Дипломатичне листування 3 Екзамен 
В8 Медіа комунікація (аглійською мовою) 3 Екзамен 
В8 Кількісні та якіснь методи дослідження міжнародних відносин 3 Екзамен 
В9 Зовнішня політика країн Західної Європи 6 Екзамен 
В9 Зовнішня політика країн Співдружності Незалежних Держав 6 Екзамен 
В10 Друга іноземна мова (польська мова) 24 Екзамен 
В10 Друга іноземна мова (німецька мова) 24 Екзамен 



В10 Друга іноземна мова (іспанська мова) 24 Екзамен 
В10 Друга іноземна мова (угорська мова) 24 Екзамен 
В10 Друга іноземна мова (французька мова) 24 Екзамен 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення 
 
Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких 
процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який 
інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 
тому числі самостійної роботи студентів, за освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням оцінюється 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним 
незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 
відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
 

4. Матриця відповідності визначених Стандартом 
компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК  

(бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій 7-го рівня НРК) 

 
Класифікація 
компетентностей 
(результатів 
навчання) 
за НРК 

Знання 
Зн1. 
Концептуальні 
наукові та 
практичні 
знання 
Зн2. Критичне 
осмислення 
теорій, 
принципів, 
методів 
і понять у сфері 
професійної 
діяльності 
та/або 

Уміння/навички 
Ум1. Поглиблені 
когнітивні та 
практичні 
уміння/навички, 
майстерність та 
інноваційність на 
рівні, 
необхідному 
для розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач і 
практичних 
проблем у сфері 

Комунікація 
К1. Донесення 
до фахівців і 
нефахівців 
інформації, 
ідей, проблем, 
рішень, 
власного 
досвіду та 
аргументації. 
К2. Збір, 
інтерпретація 
та 
застосування 
даних. 

Відповідальність 
та автономія 
АВ1. Управління 
складною 
технічною 
або 
професійною 
діяльністю чи 
проектами. 
АВ2. 
Спроможність 
нести 
відповідальність 
за вироблення та 
ухвалення 



навчання професійної 
діяльності або 
навчання 

КЗ. 
Спілкування з 
професійних 
питань, у тому 
числі 
іноземною 
мовою, усно та 
письмово. 

рішень у 
непередбачуваних 
робочих та/або 
навчальних 
контекстах. 
АВЗ. Формування 
суджень, що 
враховують 
соціальні, наукові 
та етичні аспекти. 
АВ4. Організація 
та керівництво 
професійним 
розвитком осіб та 
груп. 
АВ5. Здатність 
продовжувати 
навчання із 
значним 
ступенем 
автономії. 
 

Загальні компетентності 
ЗК1 Зн1 Ум1  АВ2 
ЗК2 Зн1  К1  
ЗК3 Зн2 Ум1   
ЗК4  Ум1 К1  
ЗК5  Ум1 К1, К2  
ЗК6  Ум1  АВ2 
ЗК7  Ум1 К1  
ЗК8    АВ1 
ЗК9   К1 АВ3 
ЗК10 ЗН1 Ум1 К2  
ЗК11  Ум1  АВ5 
ЗК12     
ЗК13     

Спеціальні (фахові компетентності) 
СК1 Зн1, Зн2 Ум1   
СК2 Зн2 Ум1   
СК3 Зн2 Ум1   
СК4 Зн2    
СК5   К1, К3 АВ4 
СК6 Зн2 Ум1   
СК7 Зн1, Зн2 Ум1   
СК8 Зн2  К2  
СК9 Зн1 Ум1   
СК10 Зн1 Ум1   
СК11 Зн2 Ум1   
СК12 Зн1, Зн2 Ум1  АВ5 
СК13  Ум1 К3  

 



 
5. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 Компетентні 
Інтегральні компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК4 

ЗК5 

ЗК6 

ЗК7 

ЗК8 

ЗК9 

ЗК10 

ЗК11 

ЗК12 

ЗК13 

СК1 

СК2 

СК3 

СК4 

СК5 

СК6 

СК7 

СК8 

СК9 

СК10 

СК11 

СК12 

СК13 

 

РН01 +     +    + +   + + + + + + + + +      
РН02    + +   + +          + + +       
РН03    + +   + +       + + +     +     
РН04   +      +    +    +  + +   + +    
РН05   + +    +       + +      + +   +  
РН06     + +            + +    + + +   
РН07  + +   + +    +   + + +    +     +   
РН08  +  + +    + +    + + +   + +   + +  +  
РН09 + +   +   + + +     + +   + + +     +  
РН10    +    +     + +      +    + +   
РН11   + +   +    + +    +    + + +      
РН12         +             +    +  
РН13  +  + +   +   + +     +   + +    +   
РН14   + +  +    + +            + + + +  
РН15   + +     +     +  +       +   +  
РН16  + + +   +    + +   + + + +   + + + +    
РН17 +    +    +    +      + +     + +  

 
  



Таблиця 1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 О1 О2  О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 О18 О19 О20 О21 
ЗК1   +            + +      
ЗК2   + +  +         +       
ЗК3  +        +    +        
ЗК4         +  + + + +    + + + + 
ЗК5    +   + +  + + +      + +   
ЗК6          +  +  +   +     
ЗК7          +       +   +  
ЗК8 +         +         +   
ЗК9              +    +    
ЗК10 +                     
ЗК11     +                 
ЗК12          +    +        
ЗК13          +   + +        
 О1 О2  О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 О18 О19 О20 О21 
СК1  + + + +  + + +  +  +   +      
СК2     +   +  +          +  
СК3  +     +   +            
СК4          +    +      +  
СК5    +   + +              
СК6 +                 + +   
СК7               +       
СК8              + + +      
СК9            +  +   +     
СК10              +        
СК11           +  +       + + 
СК12 +                     
СК13              +  +      

 

  



Таблиця 1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми (продовження) 

 О22 О23 О24 О25 О26 О27 О28 О29 О30 О31 О32 О33 О34 О35 О36 О37 О38 О39 О40 О41 О42 О43 
ЗК1   +            +        
ЗК2         +   +   + + +      
ЗК3              + + + + + + +   
ЗК4      + + + + +  + +  + + +      
ЗК5 + + + + +                  
ЗК6       +  +         + + +   
ЗК7 + + + + +    +              
ЗК8       +        + + +    + + 
ЗК9           +            
ЗК10     +      +    + + +      
ЗК11 + + + + +      +            
ЗК12      + +    +    + + +      
ЗК13      +   +     + + + +      
 О22 О23 О24 О25 О26 О27 О28 О29 О30 О31 О32 О33 О34 О35 О36 О37 О38 О39 О40 О41 О42 О43 
СК1                     + + 
СК2       +              + + 
СК3       +              + + 
СК4            +  + + + +    + + 
СК5       +        + + +      
СК6 + + + + +    +              
СК7        +    +  + + + +      
СК8                       
СК9        +     +     + + + + + 
СК10      + +        + + + +   + + 
СК11          +     + + + + + +   
СК12 + + + + +      +    + + + + + +   
СК13      +    +     + + +      

  



 
Таблиця 2. Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 
 О1 О2  О3 О4 О5 О6 О7 О8 О9 О10 О11 О12 О13 О14 О15 О16 О17 О18 О19 О20 О21 
РН01.    +      +   + ++        
РН02.                +    +  
РН03.         +     +        
РН04.              + +       
РН05.                  + +   
РН06.           + +     +    + 
РН07.                      
РН08.                      
РН09.       + + +     +        
РН10. +                     
РН11.              + +       
РН12.                      
РН13. +                     
РН14.          +    +        
РН15.          +            
РН16.   +  +                 
РН17.                      

 
  



Таблиця 2. Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми (продовження) 
 О22 О23 О24  О25 О26 О27 О28 О29 О30 О31 О32 О33 О34 О35 О36 О37 О38 О39 О40 О41 О42 О43 
РН01.                        
РН02.       + +                
РН03.       +    +             
РН04.         +     +          
РН05.          +              
РН06.                + + +      
РН07.                + + +      
РН08.                   +     
РН09.                        
РН10. + + +  +                   
РН11.                   + +    
РН12. + + +  + +               +   
РН13.                      + + 
РН14.            +      +      
РН15.             +       +    
РН16.               +         
РН17.                + + +      

 
  



Логічна структура освітньої ОП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент навчаючись на освітній програмі «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» розпочинає навчання з 
історичного блоку (історія міжнародних відносин та історія Центрально-Східної Європи: від завершення І Світової війни до падіння організації 
Варшавського договору) та паралельно розпочинає вивчати іноземну мову (англійську мову). Разом з цим студенти вивчають регіоналістику 
(Країнознавство, Вступ до регіоналістики). Опісля студенту пропонується вивчення дипломатичного блоку (Дипломатичний протокол та етикет і 
Дипломатична і консульська служба). На другому курсі студенти розпочинають вивчення методології та основних теоретичних напрямків 
трактування процесів у міжнародних відносинах (Основи наукових досліджень ,Теорія міжнародних відносин). В подальшому студенти переходять 
до вивчення зовнішньої політики як України, так і країн інших регіонів. Разом з цим відбувається вивчення комунікаційної складової. Окремим 
аспектом, який вартий уваги є вивчення сучасних аспектів міжнародних відносин (Міжнародні організації, Сучасні тенденції світової політики, 
міжнародні конфлікти).  

Для успішного завершення навчання студенти повинен пройти три практики (Виробнича практика в науково-аналітичних організаціях та/або 
центрах, Виробнича практика в підрозділах Міністерства закордонних справ України та/або дипломатичних установах, Виробнича перекладацька  
практика). Підсумком навчання є захист бакалаврської роботи з актуальних питань міжнародних відносин та державний комплексний екзамен з 
теорії і практики міжнародних відносин 

Історичний блок Дипломатичний блок Блок зовнішньої політики Блок методології 

Іноземна мова 

Атестація та захист 
кваліфікаційної роботи 

Блок актуальних проблем 
міжнародних відносин 

Регіональні студії Блок комунікації  
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