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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
Оксамитна Світлана Миколаївна - декан факультету соціальних наук і соціальних технологій Національного університету «КиєвоМогилянської академії», доктор соціологічних наук, професор
Нестеряк Юрій Васильович – директор центру медіакомунікацій Національного авіаційного університету, доктор наук з
держуправління, доцент
Трухачов Олександр Іванович – доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики Університету «КРОК», кандидат політичних
наук
Остролуцька Лариса Миколаївна – директор Інституту журналістської майстерності НСЖУ, заслужений журналіст України

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище, ім’я,
по батькові

Найменування
посади

Найменування
закладу, який

Науковий
ступінь,

Стаж науковопедагогічної

Інформація про наукову
діяльність (основні

Відомості про
підвищення
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керівника та
членів
проектної групи

Романенко
Юрій
Вікторович,
(керівник
проектної групи)

(для сумісників
— місце
основної
роботи,
найменування
посади)

закінчив
викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)

Професор
Київський
кафедри
державний
міжнародних
університет ім.
медіа
Т.Г. Шевченка,
комунікацій і
1991 рік.
комунікативних спеціальність
технологій
журналістика;
Інституту
міжнародних
відносин КНУ
ім. Тараса
Шевченка

шифр і
найменування
наукової
спеціальності,
тема дисертації,
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно

та/або наукової
роботи

Доктор
22 роки науковосоціологічних
педагогічного
наук,
стажу
спеціальність
22.00.01, тема
дисертації:
«Образи
смислоутворювал
ьних чинників в
функціонуванні
соціальних
систем».

публікації за напрямом,
науково-дослідна робота,
участь у конференціях і
семінарах, робота з
аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою
студентів)

кваліфікації
викладача
(найменуванн
я закладу, вид
документа,
тема, дата
видачі)

Автор 14 монографій, 7
Університет І.
підручників, 2 енциклопедії, Джовахішвілі
понад 40 наукових статей з (Тбілісі), 2015.
соціології та ; брав участь в
Спецкурс
понад 60 наукових
«Основи
конференціях, керівник
візуальної
магістерських та
аналітики»
бакалаврських робіт (понад
70), науковий керівник 11
аспірантів (9 захищених
кандидатів наук), 4-х
докторантів (2 захищених
доктори наук); керівник
секцій на міжнародних
науково-практичних
студентських конференціях.
Этническая идентичность:
социосистемологическое
измерение геополитики.- К.:
Меркьюри-Поділля, 2016.552 с.; Осевые символы
идентичности в
государственной
атрибутике.- Меркьюри5

Поділля, 2016.-274 с.;
Understanding Higher
Education / Khomeriki O.,
Yahodzinskyi S., Stryhul M.,
Romanenko Yu., Liasota L. –
Riga: LAP Lambert Academic
Publishing, 2019. – 340 p.
Інформаційна політика
України : європейський
контекст. -К. : Либідь,
2007. 360 с.; Телевізійна
журналістика: теорія і
практика. – К., 2009. – 262
с.; PR: теорія і практика :
підручник / О. В.
Шевченко, А. В. Яковець. –
К. : Бізнесполіграф, 2011. –
464 с.
Яковець
Анатолій
Володимирович

доцент кафедри
міжнародних
медіа
комунікацій і
комунікативних
технологій
Інституту
міжнародних
відносин КНУ
ім. Тараса
Шевченка

Київський
державний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
1991 рік.
спеціальність
журналістика;

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність
10.01.06,
тема
дисертації
«Міфопоетичне
мислення
в
романі
Ліни
Костенко
«Маруся Чурай».

27
років
науковопедагогічного
стажу

Автор 5 монографій, 7
підручників, 2
енциклопедії, понад 60
наукових статей з
журналістики,
міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій.
Інформаційна політика
України : європейський
контекст. -К. : Либідь,
2007. 360 с.; Телевізійна
журналістика: теорія і
практика. – К., 2009. – 262
с.; PR: теорія і практика :

Університет
імені Менделя
м.Брно, «The
role of the
Ukrainian mass
media in the
European
integration
process”, 2017.

6

підручник / О. В.
Шевченко, А. В. Яковець. –
К. : Бізнесполіграф, 2011. –
464 с.
Даниленко
Сергій
Іванович

доцент кафедри
міжнародних
медіа
комунікацій і
комунікативних
технологій
Інституту
міжнародних
відносин КНУ
ім. Тараса
Шевченка

Київський
державний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
1992 рік.
спеціальність
журналістика;
кваліфікація
«журналіст»

Кандидат
філологічних
наук,
спеціальність 061
журналістика,
тема дисертації
«Журналістські
методи
забезпечення
зовнішньої
політики
держави
(на
прикладі преси
Німеччини)»,
диплом ДК №
014947
від
23.06.1997,
атестат доцента
від 24 грудня
2003
року,
кафедра МК та
зв’язків
з
громадськістю.
Доктор
політичних наук,
спеціальність
23.00.03 –
політична
культура та
ідеологія, тема

27
років
науковопедагогічного
стажу, 35 роки
загального
стажу за фахом

Автор понад 62 наукових
статей з міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій, автор 5
монографій, 7 підручників
та посібників, 3
енциклопедії, понад 75
наукових статей з
журналістики,
міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій; брав участь в
понад 50 міжнародних
наукових конференціях,
керівник магістерських та
бакалаврських робіт (понад
50), опонент на захисті
докторських та
кандидатських дисертацій
(7), захищено 5
кандидатських дисертацій,
керівник секцій на
міжнародних науковопрактичних студентських
конференціях.
Посібники: Міжнародна
журналістика:
репортерське спілкування.

Університет
імені Менделя
м.Брно,
«International
Journalism»,
2017.

7

дисертації
«Громадянський
вимір
інформаційнокомунікаційної
революції:
концептуальнотеоретичні та
політикоприкладні
аспекти», диплом
доктора наук
№000288 від
10.11.2011.
Шевченко
Олена
Володимирівна

доцент кафедри
міжнародних
медіа
комунікацій і
комунікативних
технологій
Інституту
міжнародних
відносин КНУ
ім. Тараса
Шевченка

Київський
державний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
1997 рік.
спеціальність
журналістика;
кваліфікація
«журналіст»

Кандидат
політичних наук,
спеціальність
23.00.03
політична
культура
та
ідеологія,
тема
дисертації
–
"Паблік рілейшнз
як
чинник
політичної
культури у сфері
міжнародних
«України»,
диплом
ДК
№020322 від 8
жовтня 2003р.,
атестат доцента
від 23 грудня
2008 року за
№022067

Практикум. – К.: ІМВ, 2002
Прес-служба: основи
організації та діяльності.
Посібник. – К.: ІМВ, 2006,

15
років
науковопедагогічного
стажу, 25 років
загального
стажу за фахом

Автор понад 60 наукових
статей з міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій, автор 3
монографій, 7 підручників
та посібників, 2
енциклопедії з
журналістики,
міжнародних
медіакомунікацій та
комунікативних
технологій; брала участь в
понад 40 міжнародних
наукових конференціях,
керівник магістерських та
бакалаврських робіт (понад
45),
Шевченко О.В. PRтехнології в міжнародних
відносинах (європейський

Університет
імені
Менделя,
м.Брно
Global climate
change in UN
activity,
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кафедра
міжнародної
інформації

досвід та перспективи
України): Монографія – К.:
Центр вільної преси,
2003р. – 187с.,
Шевченко О.В. Іміджева
дипломатія та державний
брендінг / Комунікативні
тренди міжнародних
відносин. Колективна
монографія (Розділ 6)
(С.234-279.). – К., Центр
вільної преси, 2016. - 614 с.

При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : проект [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України. –
К. – Режим доступу: (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya2016.html).
2. Пропозиції до Стандарту вищої освіти України спеціальності №291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії»
за
другим
освітнім
рівнем
на
здобуття
освітньо-наукового
ступеню:
магістр
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Міжнародні комунікації (міжнародна журналістика)»
зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти – «магістр»,
Ступінь вищої освіти та назва
Higher education degree - master
кваліфікації
спеціальність – 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»,
освітня програма «Міжнародні комунікації
(Міжнародна журналістика)»,
Specialty - 291 International Relations, Public
Communications and Regional Studies,
Educational program “International communications
(International Journalism)”
Спеціалізації освітньої програми:
1) «Корпоративні комунікації» (кваліф.2443.2Експерт з суспільно-політичних питань у
сфері медіа);
2) «Міжнародна журналістка» (Аналітична
журналістика) (кваліф.2443.2- Експерт з
суспільно-політичних питань у сфері
медіа);
Specializations of the educational program:
1) «Corporate communications» (qualification
2443.2- Expert on social and political issues in
the field of media);
2) «International
journalism»
(Analytical
journalism) (qualification 2443.2- Expert on
social and political issues in the field of
media);
Назва кваліфікації: магістр, магістр міжнародних
відносин суспільних комунікацій та регіональних
студій за спеціалізацією «міжнародні комунікації».

Мова(и) навчання і оцінювання
Обсяг освітньої програми
Тип програми
Повна назва закладу вищої освіти, а
також структурного підрозділу, у
якому здійснюється навчання
Назва закладу вищої освіти, який
бере участь у забезпеченні програми

Title of qualification: Master, Master of International
Relations, Public Communications and Regional
Studies in the field of “international communications”
Українська, Ukrainian
90 кредитів, 2 роки
Освітньо-професійна
Інститут післядипломної освіти/Інститут
міжнародних відносин

(заповнюється для програм подвійного і
спільного дипломування)
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Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою
оригіналу (заповнюється для програм
подвійного і спільного дипломування)

Наявність акредитації
Цикл/рівень програми

НРК України – 8 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Наявність диплома бакалавра, спеціаліста, магістра
Заочна
2 роки

Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням рівня Підготовка високваліфікованих фахівців у сфері
медіа-комунікацій та міжнародної журналістики
кваліфікації)

3 - Характеристика освітньої програми
Міжнародні відносини / міжнародні відносини,
Предметна область (галузь знань /
суспільні комунікації і регіональні студії /
спеціальність / спеціалізація
міжнародні комунікації/міжнародна журналістика
програми)
Освітньо-професійна прикладна
Орієнтація освітньої програми
Спеціальна освіта із міжнародних комунікацій
Основний фокус освітньої програми
(міжнародної журналістики) за спеціальністю
та спеціалізації
«міжнародні відносини, суспільні комунікації і
регіональні студії». Ключові слова: Міжнародні
відносини, міжнародні комунікації, міжнародна
журналістика
Іноземна мова, (можливе вивчення іноземної мови
Особливості програми
факультативно).
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Випускники можуть працювати в якості фахівців з
Придатність до працевлаштування
міжнародної комунікації та медійної аналітики,
реклами, PR, брендінгу, інформаційних війн та
кібербезпеки, медіамоніторингу, спічрайтінгу;
обіймати посади в органах державного управління,
вищих навчальних закладах та бізнес структурах,
політичних партіях і громадських організаціях
(фахівці інфокомунікацій,
радники органів
державної влади, начальники прес-центрів,
експерти
із
суспільно-політичних
питань,
аналітики консолідованої інформації, рекламні
агенти, адміністратори телевізійних передач,
спічрайтери, менеджери з кризових комунікацій,
керівники відділів зв’язків з громадськістю та
прес-служб, наукові співробітники в галузі
інформаційної аналітики),
журналістів,
що
спеціалізуються на міжнародній тематиці –
політика, економіка, культура та соціальне життя,
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Подальше навчання

в редакціях друкованих та інтернет-видань, на
телеканалах
та
радіостанціях
приватної,
суспільної, державної та муніципальної форм
власності, в інформаційних агенціях, як в межах
України, так і за кордоном .
Можливість продовження освіти на третьому рівні
вищої освіти, підвищення кваліфікації й
отримання додаткової освіти за сертифікованими
програмами та програмами післядипломного
навчання, а також навчання впродовж життя
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Використовуються традиційні форми навчання –
лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні
роботи, практика у відділах комунікацій та зв’язків
з
громадськістю,
редакційних
колективах,
практика без відриву від виробництва
Письмові та усні іспити і заліки, презентація
Оцінювання
індивідуальних та колективних навчальних
журналістських проектів, захист магістерської
роботи.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні фахово-орієнтовані
Інтегральна компетентність
завдання та практичні проблеми, пов’язані із
створенням, оформленням та просуванням до
реципієнта журналістських матеріалів на
міжнародну тематику.
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
Загальні компетентності (ЗК)
та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як
усно, так і письмово.
ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою,
підготовка матеріалів на іноземній мові.
ЗК 5. Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ЗК 6. Здатність до пошуку, обробки та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК 7. Здатність до адаптації та дій в нестандартній
ситуації.
ЗК
8.
Здатність
генерувати
нові
ідеї
(креативність).
ЗК 9. Здатність працювати в команді, продукувати
спільний творчий продукт.
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками
інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів
суспільної діяльності).
ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та
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мультикультурності.
ЗК 12. Здатність працювати в міжнародному
контексті.
ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних
міркувань (мотивів).
ЗК 14. Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо
Фахові компетентності спеціальності ФК 1. Здатність глибоко розуміти суть подій
міжнародного життя та тенденцій їхнього
(ФК)
розвитку.
ФК 2. Здатність подавати в медіа панораму
міжнародного життя.
ФК 3. Здатність використовувати різні методи
збирання та обробки журналістської інформації.
ФК 4. Здатність обирати найоптимальніші
журналістські жанри для висвітлення тієї чи іншої
теми міжнародного життя.
ФК
5.
Здатність
самостійно
створювати
високопрофесійні журналістські матеріали на
міжнародну тематику для всіх підсистем медійної
системи.
ФК 6. Здатність обирати найефективніший
заголовковий комплекс для матеріалів на
міжнародну тематику.
ФК 7. Здатність редагувати журналістські
матеріали.
ФК 8. Здатність використовувати крос-медійні
технології для просування журналістського
матеріалу
на
міжнародну
тематику
до
максимальної кількості реципієнтів.
ФК 9. Володіння іноземними мовами на
професійному рівні,
ФК 10. Розуміння особливостей інформаційнокомунікативного розвитку країн та регіонів,
сучасних глобальних, регіональних та локальних
процесів, та місця в них України.
ФК 11. Здатність інтерпретувати мотиваційні,
діяльнісні, ціннісні складники комунікацій та
журналістської діяльності в політиці
ФК 12.
Здатність
розуміти
психологічні
особливості комунікацій та журналістської
діяльності
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Вміти інтерпретувати сучасну систему
Програмні результати навчання
геополітичних та міжнародних економічних
відносин, світової культури.
ПРН 2. Демонструвати володіння основними
правилами та прийомами збирання та обробки
журналістської
інформації
на
міжнародну
тематику.
ПРН 3. Демонструвати послуговування в
професійній діяльності законами та правилами
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створення журналістських матеріалів різних
жанрів.
ПРН 4. Вибирати та оцінювати теми для
журналістських
матеріалів
на
міжнародну
тематику.
ПРН 5. Оцінювати комунікаційні матеріали на
міжнародну тематику різних жанрів для різних
підсистем медіа.
ПРН 6. Застосовувати число спеціалізованого
міжнародного видання на міжнародну тематику,
міжнародного розділу загальноінформаційного
видання, тематичної теле- та радіопрограми.
ПРН 7. Нести відповідальність за надану
інформацію
ПРН 8. Демонструвати здатність працювати у
творчій команді.
ПРН 9. Визначати оптимальні шляхи та методи для
розв’язання конкретного творчого завдання.
ПРН 10. Демонструвати вміння та навички
дотримуватися журналістських професійних та
етичних норм під час практичної роботи
ПРН 11. Збирати та обробляти масиви даних та
представляти інформацію в графічному форматі
ПРН 12. Розпізнавати та реагувати на застосування
психотехнологій впливу в медіа
ПРН 13. Інтерпретувати поведінку медіа-акторів в
політичній сфері
ПРН 14. Брати участь в створенні ефективного
комунікаційного
середовища,
забезпеченні
внутрішньої і зовнішньої комунікації
8 – Академічна мобільність
У рамках звичайної національної кредитної
Національна кредитна мобільність
мобільності.
Визнання кредитів, які студент отримав за
Міжнародна кредитна мобільність
кордоном, за сутнісною складовою.
За умови володіння українською мовою на рівні не
Навчання іноземних здобувачів
нижче, ніж В-І.
вищої освіти

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА
ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю
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1

2
Обов’язкові компоненти ОП

3

4

ОК 1.

Геополітичні проблеми в сучасних медіа

4,0

іспит

ОК 2.

Теорія й практика міжнародної журналістики та
професійні стандарти
Мова сучасних медіа
Інформаційні технології прогнозно-аналітичної
діяльності
Основи візуалізації даних
Міжнародні відносини та світова політика
Дипломатичний протокол та етикет
Стратегічні комунікації
Іміджелогія
Інформаційні ресурси державної ідентичності
Візуальна аналітика та прогностика
Масові комунікації та глобальні медіа
Обробка графічної інформації
Основи зв’язків з громадськістю
Виробнича практика
Виконання магістерської роботи

4,0

іспит

4,0
4,0

іспит
іспит

4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
3,0
4,0
3,0
12,0

залік
залік
залік
залік
іспит
іспит
іспит
іспит
залік
іспит
залік
захист

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК. 11.
ОК.12
ОК.13.
ОК.14.
ОК.15.
ОК 16.

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП *
Вибірковий блок І. Корпоративні комунікації
ВБ 1.1
Корпоративне управління
ВБ 1.2
Технології лобіювання
ВБ 1.3.
Медіамоніторинг
ВБ 1.4.
Інформаційна політика країн світу

ВБ 2.1.
ВБ 2.2
ВБ 2.3.
ВБ 2.4.

ВБ 3.1
ВБ 3.2
ВБ 4.1.
ВБ 4.2.

64,0

3,0
4.0
3,0
4,0
14
Вибірковий блок ІІ. Міжнародна журналістика (Аналітична журналістика)
Міжнародна медійна аналітика
3,0
Психотехнології впливу в мас-медіа
4.0
Медіаправо і медіаетика
4,0
Майстер-клас "Тележурналістика"
4.0
15
Вибір з переліку
Перелік №1
Європейські комунікації
3.0
Зовнішньо-політичні комунікативні технології
3.0
Перелік №2
Міжкультурні комунікації
3,0
Міжкультурне співробітництво
3,0

іспит
залік
іспит
іспит

залік
залік
іспит
залік

залік
залік
залік
залік
15

Перелік №3
ВБ 5.1.
Проектний менеджмент
ВБ 5.2.
Практика мережевого аналізу
Перелік№4
ВБ 6.1.
Психологія комунікацій
ВБ 6.2.
Політична психологія
Загальний обсяг вибіркових компонентів:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2.2
Геополітичні
проблеми в
сучасних медіа
Теорія й
практика
міжнародної
журналістики та
по професф
Мова сучасних
медіа
Міжнародні
Майстер
відносини та
світова політика
Дипломатичний
протокол та
діловий етикет
Візуальна
аналітика і
прогностика
Масові
комунікації та
глобальні медіа
Основи зв’язків з
громадськістю
Інформаційні
технології
прогнозноаналітичної
діяльності

3,0
3,0

залік
залік

3,0
3,0
15
90

залік
залік

Структурно-логічна схема ОП
Корпоративне управління
Технології лобіювання
Медіамоніторинг
Міжкультурне співробітництво
Інформаційна політика країн
світу
Міжнародна медійна аналітика
Психотехнології впливу в масмедіа
Медіаправо і медіаетика

Виконання
магістерської роботи

Виробнича практика

Майстер-клас «Тележурналістика»
Європейські комунікації
Зовнішньо-політичні
комунікативні технології
Міжкультурні комунікації
Міжкультурне співробітництво
Проектний менеджмент

Практика мережевого аналізу

Іміджелогія
Стратегічні
Основи
комунікації
візуалізації
даних

Психологія комунікацій
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Політична психологія
Інформаційні
ресурси
державної
ідентичності
Обробка
графічної
інформації
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми «міжнародні комунікації» (міжнародна
журналістика)» спеціальності 291 «міжнародні відносини, суспільні комунікації і
регіональні студії» проводиться зі складання комплексного кваліфікаційного іспиту з
«міжнародної журналістики» у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на
поставлені питання.
Другою частиною підсумкової атестації є захист кваліфікаційної магістерської роботи
практично орієнтованого типу, виконаної магістрантом індивідуально, а також поданим
відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією, де вказується, які теоретичні
знання, здобуті під час навчання в магістратурі, і яким саме чином магістрант
використовував при написанні магістерської роботи.
1. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 2, ПРН 3,
ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 12.
2. Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Під час оцінювання
магістерської роботи перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 2, ПРН 3,
ПРН 4, ПРН 5, ПРН 6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 9, ПРН 10, ПРН 11.
Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна кваліфікація
«аналітик консолідованої інформації в сфері міжнародних відносин» за умови: 1)
проходження всіх видів практики, які передбачені навчальним планом; 2) обрання
спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання середнього балу не
нижче 75 за підсумками складання усіх дисциплін; 3) отримання на кваліфікаційному іспиті
оцінки не нижче 75 балів.
Випускникам, які склали кваліфікаційний іспит та успішно захистили кваліфікаційну
роботу магістра, видається документ встановленого зразка про присудження ступеня
магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр, магістр міжнародних відносин, суспільних
комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією «міжнародні комунікації» .
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
О
К
1

О
К
2

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
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