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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Дипломатія і міжнародне співробітництво»

Рівень вищої освіти: другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр
за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»
галузі знань
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Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
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Введено в дію Наказом ректора від
« № »
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Київ - 201 ^ рік

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ

Рецензії:
1. Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук, професор, начальник відділу
змісту дипломатичної освіти Центру професійної підготовки Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.
2. Чубрикова Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, директор Департаменту
державного протоколу Міністерства закордонних справ України.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище,
ім’я, по
батькові
керівника та
членів
проектної
групи
Матвієнко
Віктор
Михайлович
(керівник)

Найменування Найменування Науковий ступінь,
Стаж
посади
закладу, який шифр і найменування науковозакінчив
наукової
педагогічної
викладач
спеціальності, тема
та/або
дисертації, вчене
наукової
звання, за якою
роботи
кафедрою присвоєно
завідувач кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної
служби Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

Київський
державний
університет ім.
Т.Г.Шевченка,
1984 р., історія,
історик,
викладач історії
та суспільствознавства

доктор історичних наук,
07.00.02 – всесвітня
історія, професор
кафедри міжнародних
організацій та
дипломатичної служби,
тема докторської
дисертації: «Політика
УНР та Української
Держави щодо
новопосталих
державних утворень на
території колишньої
Російської імперії
(1917-1921 рр.)», 2003
р.

25 років
наукової
роботи та
22 роки
науковопедагогічної
роботи

Інформація про наукову діяльність

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача

1. Основні публікації:
Кількість публікацій – понад 200, зокрема:
1.Українська
дипломатична
енциклопедія в 5-ти т. – Харків: Фоліо,
2013. – 454 статті, в т.ч. – 126 (у співав.).
2. Раковський: спроба ствердження
дипломатії
Української
СРР
у
кремлівських обіймах // Науковий
щорічник «Україна дипломатична»,
2016. – Випуск 13. – С. 270-285.
2. науково-дослідна робота:
дослідження
проблем
міжнародних
відносин ХХ-ХХІ ст. та історії української
дипломатії, багатостороння дипломатія та
інтеграційні процеси сучасності, зовнішня
політика і дипломатична практика України.
3. участь у конференціях і семінарах:
Постійно бере участь у міжнародних і
національних
науково-практичних
конференціях.
4. робота з аспірантами і докторантами:
є науковим керівником аспірантів та
науковим консультантом докторантів.
Захищено 9 кандидатських дисертацій.
5.
керівництво науковою
роботою
студентів: є науковим керівником по
написанню курсових і магістерських робіт.
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Петюр Роман доцент кафедри
Костянтинович міжнародних
організацій та
дипломатичної
служби Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

Інститут
міжнародних
відносин,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, 2003
р., міжнародні
відносини,
магістр
міжнародних
відносин

кандидат політичних
наук, політичні
проблеми міжнародних
систем та глобального
розвитку - 23.00.04,
доцент кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної служби,
тема кандидатської
дисертації: «Регіон
Близького та
Середнього Сходу в
зовнішній політиці
України», 2007 р.

12 років
науковопедагогічної
роботи

Сапсай Артем
Петрович

Інститут
міжнародних
відносин,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, 2003
р., міжнародні
відносини,
магістр
міжнародних
відносин

кандидат політичних
наук, політичні
проблеми міжнародних
систем та глобального
розвитку - 23.00.04,
доцент кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної служби,
тема кандидатської
дисертації:
«Співвідношення
міжурядових та
наднаціональних
механізмів управління в

8 років
наукової
роботи та
2 роки 9
місяців
науковопедагогічної
роботи

доцент кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної
служби Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

1. Основні публікації:
Кількість публікацій – 60, зокрема:
1. Diplomacy And International Isolation:
The Role Of Diplomatic Protocol / E.
Alabrudzińska (Ed.). 1815–2015. W
dwusetną
rocznicę
protokołu
dyplomatycznego. - Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2017. – P.63-70.
2.
Рішення
про
направлення
українського контингенту до Іраку та
його наслідки // Міжнародні відносини.
Серія „Політичні науки”. – 2014, №4.
2. науково-дослідна робота:
Дипломатична
служба,
економічна
дипломатія, державне та глобальне
управління, державна та міжнародна
цивільна служба.
3. участь у конференціях і семінарах:
Постійно бере участь у міжнародних і
національних
науково-практичних
конференціях.
4.
керівництво
науковою
роботою
студентів: є науковим керівником по
написанню курсових і магістерських робіт.
1. Основні публікації:
Кількість публікацій – 36, зокрема:
1. The EU’s Eastern Partnership within the
Concept of International Regime: chances
and challenges for Ukraine // Racja Stanu.
Studia I materialy, Bezpieczenstwo.
Polrocznik Nr 1(11) 2012, S.223 – 234.
2. Норвегія в інтеграційних процесах ЄС:
«квазі-членство»
або
«норвезький
метод» європейської інтеграції // Нова
парадигма. - К.: НПУ ім. М.П.
Драгоманова, Вип. 114, 2013, С.91–103.
2. науково-дослідна робота:
міжнародні організації та глобальне
управління, теорія дипломатії, проблеми

1. Стажування
в Департаменті
державного
протоколу
МЗС України,
15-26.01.2018
(лист №202/
901-387 від
07.02.2018).
2. Стажування
в Департаменті
консульської
служби МЗС
України, 29.0109.02.2018
(лист №71/
ВАП/19-911136 від
09.02.2018).
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європейських
інтеграційних
процесах», 2009 р.

Ковтун Олена
Юріївна

доцент кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної
служби Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка

Інститут
міжнародних
відносин,
Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, 2003
р., міжнародні
відносини,
магістр
міжнародних
відносин

кандидат політичних
наук, політичні
проблеми міжнародних
систем та глобального
розвитку - 23.00.04,
доцент кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної служби,
тема кандидатської
дисертації: «Еволюція
багатостороннього
співробітництва держав
пострадянського
простору», 2008 р.

13 років і 3
місяці
науковопедагогічної
та 1 рік
наукової
роботи

багатосторонньої дипломатії.
3. участь у конференціях і семінарах:
Постійно бере участь у міжнародних і
національних
науково-практичних
конференціях.
4.
керівництво
науковою
роботою
студентів: є науковим керівником по
написанню курсових і магістерських робіт.
1. Основні публікації:
Кількість публікацій – 62, зокрема:
1. Мова дипломатичних документів:
Навч. посіб. / А.Г.Гуменюк, О.Ю.Ковтун,
Т.І. Шинкаренко. – К.: ВПЦ «Київський
університет», 2009. – 112 с.
2. Вопросы интеграции во внешней
политике стран Центрально-Восточной и
Юго-Восточной Европы // Racjastanu /
Instytut Studiow Międzynarodowych
Uniwersytetu Wroclawskiego. – Wroclaw,
nr.2 (10), 2011. – С.33-43.
2. науково-дослідна робота:
теорія міжнародних відносин та
інтеграційних процесів; міжнародні
організації, теорія дипломатії, політична
психологія.
3. участь у конференціях і семінарах:
Постійно бере участь у міжнародних і
національних науково-практичних
конференціях.
4. керівництво науковою роботою
студентів: є науковим керівником по
написанню курсових і магістерських робіт.

1.Prague Institute
for Qualification
Enhancement,
Certificate of
attendance
№112016035
“Publishing and
project activity in
the European
Union countries:
a bedside
approach”,
27.11.2016
2. Institute for
International
cultural relations,
CIVIC-Institute
for international
education,
Certificate
“Shaping
neighborhood”,
05.11.2017

При розробці проекту Програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» за рівнем «Магістр».
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Дипломатія і міжнародне співробітництво»
«Diplomacy and International Cooperation»
зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»
1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: Магістр
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії
Освітня програма: Дипломатія і міжнародне
співробітництво
Cycle of Higher Education: Master
Program Subject Area: 291 International Relations,
Social Communications and
Regional Studies
Education Programme: Diplomacy and International
Cooperation
Українська
Мова(и) навчання і оцінювання
Ukrainian
90 кредитів ЄКТС,
Обсяг освітньої програми
термін навчання – 3 семестри
освітньо-професійна
Тип програми
Повна назва закладу вищої освіти, а Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
також структурного підрозділу у
Інститут міжнародних відносин
якому здійснюється навчання
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Institute of International Relations
Наявність акредитації
НРК України – 8 рівень,
Цикл/рівень програми
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Наявність освітнього ступеня бакалавра або
Передумови
спеціаліста
денна
Форма навчання
5 років
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
http://www.iir.edu.ua/education/international_relations/mvod
розміщення опису освітньої
s/diplomacy_and_international_cooperation
програми
2 – Мета освітньої програми
Надати освіту в галузі міжнародних відносин і
Мета програми (з врахуванням
дипломатії з широким доступом до працевлаштування,
рівня кваліфікації)
підготувати студентів до діяльності в сфері дипломатії
та міжнародного співробітництва
3 - Характеристика освітньої програми
Міжнародні відносини / Міжнародні відносини,
Предметна область (галузь знань /
суспільні комунікації та регіональні студії /
спеціальність / спеціалізація
Дипломатія і міжнародне співробітництво
програми)
освітньо-професійна, академічна
Орієнтація освітньої програми
Основний фокус освітньої програми Професійна підготовка шляхом поєднання в
навчальному
процесі
вивчення
сучасних
та спеціалізації
5
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

теоретичних розробок у сфері міжнародних
відносин і дипломатії з розвитком професійних
навичок – аналітичних, переговорних, мовних і т.п.
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародне
співробітництво,
дипломатія,
дипломатичні
відносини, багатостороння дипломатія.
Між Інститутом міжнародних відносин Київського
Особливості програми
національного університету імені Тараса Шевченка
та Міністерством закордонних справ України
підписано Договір про співробітництво від
30.05.2017 р. Студентам пропонується проходження
переддипломної практики у територіальних і
функціональних підрозділах МЗС України. Крім
цього, співробітники МЗС (фахові дипломати)
долучаються до лекційних і практичних занять
відповідно до узгодженого плану.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Фахівець
з
дипломатичного
забезпечення
Придатність до працевлаштування
міжнародного співробітництва здатний виконувати
професійні види робіт й обіймати первинні посади в
органах державної влади, міжнародних установах
різних видів діяльності та форм власності,
міжнародних
організаціях
(урядових
та
неурядових). Професійна діяльність у сфері
дипломатії
та
міжнародних
відносин.
Працевлаштування у закладах вищої освіти та
наукових установах на адміністративних посадах.
Можливість продовження освіти на третьому рівні
Подальше навчання
вищої освіти, підвищення кваліфікації й отримання
додаткової освіти за сертифікованими програмами
та програмами післядипломного навчання, а також
навчання протягом життя.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна компетентність

Загальний стиль навчання – навчання, орієнтоване
на студента. Лекції, семінарські та практичні
заняття, самостійна робота з використанням
підручників та конспектів, консультації із
викладачами. Під час останнього року навчання
половина часу дається на написання магістерської
роботи, яка також презентується та обговорюється
за участі викладачів та однокурсників.
Письмові іспити, заліки, диференційований залік,
реферати, доповіді, презентації, поточний контроль,
комплексний
кваліфікаційний
іспит,
захист
магістерської роботи.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та
практичні задачі і проблеми під час професійної
діяльності у галузі міжнародних відносин,
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та
регіональних студій, або у процесі навчання, що
6

Загальні компетентності (ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

передбачає
проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризується
невизначеністю умов та вимог.
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
2. Знання та розуміння предметної області та
розуміння професійної діяльності.
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями і застосовувати їх у практичній діяльності.
4. Здатність спілкуватися державною та іноземними
мовами як усно, так і письмово.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел, зокрема завдяки
використанню інформаційних і комунікаційних
технологій.
6. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.
7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення
завдань
професійного
характеру,
критично
оцінювати отримані результати та обґрунтовувати
прийняті рішення.
8. Здатність працювати автономно та в команді.
9. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу
та підприємливість.
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації,
зокрема в міжнародному контексті.
11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та
повага різноманітності та багатокультурності,
здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з
інших галузей знань/видів діяльності).
1. Поглиблені знання про природу, динаміку,
принципи організації міжнародних відносин, типи та
види міжнародних акторів, сучасні тенденції
розвитку світової політики та дипломатії.
2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх
впливу на міжнародні відносини загалом і
дипломатичне
забезпечення
міжнародного
співробітництва зокрема.
3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні
відносини та дипломатичну взаємодію між
міжнародними акторами у різних контекстах,
зокрема політичному, безпековому, правовому,
економічному, суспільному, культурному
та
інформаційному.
4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні
дослідження міжнародних відносин, світової
політики та дипломатії у політичній, економічній,
юридичній науках, а також у міждисциплінарних
дослідженнях.
5. Поглиблені знання про природу та джерела
зовнішньої політики та дипломатії держави,
еволюцію підходів до формування та здійснення
зовнішньої політики та дипломатії, принципи
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організації системи зовнішньої політики та
функціонування інститутів зовнішньої політики та
дипломатії.
6. Здатність самостійно організовувати
та
здійснювати
наукові
дослідження
проблем
міжнародних відносин, визначати наукові проблеми,
готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх
публічну апробацію.
7. Здатність провадити прикладні аналітичні
розробки проблем міжнародних відносин та світової
політики та дипломатії,
професійно готувати
аналітичні матеріали та довідки.
8. Здатність організовувати та проводити міжнародні
зустрічі, дипломатичні переговори, працювати в
рамках міжнародних конференцій, організацій,
інших
форм
практичного
міжнародного
співробітництва, працювати з дипломатичними та
міжнародними документами.
9. Поглиблені знання про організацію та
функціонування Європейського Союзу, розуміння
сучасних європейських інтеграційних процесів та
місця в них України.
10. Розуміння особливостей розвитку країн та
регіонів, сучасних глобальних, регіональних і
локальних процесів, та місця в них України.
11. Здатність виробляти підходи до розв’язання
проблем і завдань у сфері міжнародних відносин,
міжнародної та національної безпеки, зовнішньої
політики
та
дипломатії
(зокрема,
щодо
врегулювання міжнародних і внутрішньодержавних
конфліктів).
12. Володіння іноземними мовами на професійному
рівні, виконання усного та письмового перекладу з
фахової тематики міжнародних відносин.
7 – Програмні результати навчання
Програмні результати навчання

Знання та розуміння
1. Використовувати фундаментальні знання щодо
природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних
відносин, зовнішньої політики та дипломатії
держав, стану теоретичних досліджень міжнародних
відносин, світової політики та дипломатії.
2. Розуміти сутність процесів глобалізації та їх
впливу на міжнародні відносини та дипломатію.
3. Знати наукові підходи, методології і методики
дослідження проблем міжнародних відносин,
зовнішньої політики та дипломатії.
4. Використовувати поглиблені знання проблем
міжнародної та національної безпеки, міжнародних
та інтернаціоналізованих конфліктів, підходів,
способів і механізмів забезпечення безпеки у
міжнародному просторі, у зовнішній політиці та
дипломатії держав світу.
5. Знати природу міжнародних комунікацій,
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проблеми розвитку держав і міжнародних регіонів у
глобальному,
регіональному
та
локальному
контекстах.
Застосування знань та розумінь
6. Уміти збирати, обробляти та аналізувати значний
обсяг інформації про стан міжнародних відносин,
світової політики, зовнішньої політики та дипломатії
держав.
7. Визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні,
безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних
відносин і глобального розвитку.
8. Уміти оцінювати та аналізувати міжнародні,
зовнішньополітичні та дипломатичні проблеми та
ситуації, а також пропонувати підходи до вирішення
таких проблем.
9. Готувати аналітичні довідки, звіти про стан
міжнародних відносин і світової політики, а також
інші дипломатичні документи.
10. Проводити діяльність у дипломатичній
та
інших суміжних до міжнародного співробітництва
сферах.
11. Проводити підготовку, розробку та реалізацію
проектів прикладних досліджень міжнародних
відносин, світової політики та дипломатії.
12.
Уміти
організовувати
та
здійснювати
індивідуальні та групові дослідницькі проекти в
сфері міжнародних відносин, світової політики та
дипломатії.
13. Володіти іноземними мовами на професійному
рівні.
Формування суджень
14. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при
розробці та реалізації прикладних та наукових
проектів в сфері міжнародного співробітництва та
дипломатії.
15. Організовувати та вести професійні дискусії у
сфері міжнародних відносин та дипломатії.
16. Професійно відстоювати інтереси України у
різних сферах міжнародних відносин.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики
кадрового забезпечення

Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення

Передбачається залучення практиків з органів
державної
влади
України
(Міністерство
закордонних
справ
України),
міжнародних
міжурядових організацій (організації системи ООН)
та неурядових організацій (аналітичні центри,
консалтингові агентства) для читання лекцій та
проведення майстер-класів.
Підготовка магістрів здійснюється на базі Інституту
міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. У навчальному
процесі використовуються спеціалізовані аудиторії
для мультимедійного забезпечення лекційних
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занять, аудиторії для проведення ділових ігор,
лінгафонні кабінети для вивчення іноземних мов,
банкетна зала для проведення дипломатичних
прийомів.
Інформаційне забезпечення:
Специфічні характеристики
Студенти мають доступ до інформаційних ресурсів
інформаційного та навчальноКиївського національного університету імені Тараса
методичного забезпечення
Шевченка. В Інституті міжнародних відносин
регулярно проводяться зустрічі за участю
українських та іноземних дипломатів, науковопрактичні конференції та заходи культурної
дипломатії іноземних держав.
Навчально-методичне забезпечення:
В рамках ОПП "Дипломатія і міжнародне
співробітництво" розроблено ряд специфічних
навчальних методик, зокрема сценарії проведення
дипломатичних
переговорів,
організації
дипломатичних прийомів, ділові ігри в сфері
багатосторонньої дипломатії, моделювання ситуацій
в сфері консульської роботи.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Міжнародна кредитна мобільність

Навчання іноземних здобувачів
вищої освіти

Вступники ОПП "Дипломатія і міжнародне
співробітництво" користуються можливостями
академічної мобільності Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
За умови володіння державною мовою (після
навчання на підготовчому факультеті Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка), а також володіння іноземною мовою на
рівні,
що
відповідає
Загальноєвропейським
рекомендаціям з мовної освіти.
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1.

Перелік компонент ОПП

Код н/д

Кількість
Форма
Компоненти освітньої програми
кредитів
підсумкового
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
контролю
кваліфікаційна робота)
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Теорія та практика сучасної дипломатії
4
іспит
ОК 2. Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності
4
іспит
ОК 3. Світова дипломатія
4
іспит
ОК 4. Дипломатична служба та право зовнішніх зносин
3
іспит
ОК 5. Дипломатичний протокол та професійна етика
4
іспит
ОК 6. Іноземна мова
6
залік
ОК 7. Виробнича (переддипломна) практика
6
диф. залік
ОК 8. Виконання магістерської роботи
10
захист
ОК 9. Європейська політика, урядування, дипломатія
3
залік
ОК 10. Теорія і практика міжнародних переговорів
3
залік
ОК 11. Національна пам’ять у міжнародних відносинах
3
залік
ОК 12. Інтеграційні процеси та об’єднання
3
залік
ОК 13. Багатостороння дипломатія і механізми регулювання
4
іспит
міжнародних відносин
ОК 14. Державне управління та прийняття зовнішньополітичних
3
залік
рішень
ОК 15. Недержавні актори та лобістська діяльність в міжнародних
4
залік
відносинах
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
64
Вибіркові компоненти ОПП
Вибірковий блок
ВБ 1. Економічна дипломатія
3
залік
ВБ 2. Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці
3
залік
ВБ 3. Мова дипломатичних документів (практикум)
4
залік
ВБ 4. Публічна і культурна дипломатія
4
іспит
ВБ 5. Практична психологія в дипломатії
3
залік
Дисципліни вільного вибору з переліку
Перелік №1
ВБ 6.1. Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва
іспит
3
ВБ 6.2. Міжнародні організації в сфері безпеки
Перелік №2
ВБ 7.1. Стратегічне планування в міжнародних відносинах
3
залік
ВБ 7.2. М’яка сила в міжнародних відносинах
Перелік №3
ВБ 8.1. Зовнішньополітичні комунікативні технології
3
залік
ВБ 8.2. Віртуальна дипломатія
Загальний обсяг вибіркових компонент:
26
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
90
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2.2.

Структурно-логічна схема ОПП
ОПП „Дипломатія і міжнародне співробітництво”

Теорія та практика
сучасної дипломатії

Багатостороння
дипломатія і механізми
регулювання
міжнародних відносин

Теорія і практика
міжнародних
переговорів

Дипломатична
служба та право
зовнішніх зносин

Дипломатичний
протокол та
професійна етика

Міжнародні організації та
глобальні проблеми сучасності

Інтеграційні
процеси та
об’єднання

Європейська
політика,
урядування,
дипломатія

Перелік №1
• Рада Європи: політико-правовий
механізм співробітництва /
• Міжнародні організації в сфері
безпеки
Вибірковий блок
• Економічна дипломатія
• Консульська робота в сучасній
дипломатичній практиці
• Мова дипломатичних документів
(практикум)
• Публічна і культурна дипломатія
• Практична психологія в дипломатії
Виробнича
(переддипломна) практика

Світова дипломатія

Іноземна мова

Державне управління та
прийняття зовнішньополітичних рішень

Національна
пам’ять у
міжнародних
відносинах

Перелік №2
• Стратегічне планування в
міжнародних відносинах /
• М’яка сила в міжнародних
відносинах
Перелік №3
• Зовнішньополітичні
комунікативні технології /
• Віртуальна дипломатія
Недержавні актори та
лобістська діяльність в
міжнародних відносинах

Виконання магістерської роботи
Комплексний кваліфікаційний іспит
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньо-професійної програми "Дипломатія і
міжнародне співробітництво" спеціальності 291 "Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії" проводиться у формі комплексного
кваліфікаційного іспиту, публічного захисту кваліфікаційної магістерської
роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про
присудження йому ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації
«магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних
студій» за спеціалізацією «дипломатія і міжнародне співробітництво».
Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна
професійна кваліфікація 2443.2 «експерт з суспільно-політичних питань
(дипломатія і міжнародне співробітництво)» 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 всіх дисциплін, які до
нього включені; 3) отримання на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75
балів.
1. Комплексний кваліфікаційний іспит проводиться у письмовій та усній
формі шляхом надання відповідей на поставлені питання. Під час оцінювання
перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 5,
ПРН 7, ПРН 8, ПРН 15.
2. Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Написання
магістерської роботи може базуватися на використанні інформаційних і
довідкових матеріалів, наданих органами державної влади, представництвами
міжнародних міжурядових або неурядових організацій, державними та
недержавними дослідницькими установами в сфері міжнародних відносин, де
проходив виробничу (переддипломну) практику студент. У дипломній роботі
може бути представлено практичне вирішення дипломатичними методами та
механізмами актуального питання міжнародного співробітництва. У
магістерській роботі можуть міститися відомості про апробацію чи практичне
застосування результатів дослідження. Під час оцінювання магістерської
роботи перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН
6, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 11.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ОК 1 ОК 2 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
ЗК 1

+

+

ЗК 2

+

+

ЗК 3

+

+
+

+

+
+

ЗК 4

+

ЗК 5

+

ЗК 6

+

ЗК 7

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

ЗК 11

+
+

+

ФК 2

+

+

ФК 3
ФК 4

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФК 7

+

ФК 8

+

ФК 9

+

+

+

ФК 10

+

ФК 11

+

ФК 12

+

+

+

ФК 5
ФК 6

+

+
+

+

+

ЗК 10
ФК 1

+

+

ЗК 8
ЗК 9

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ
ОК 1 ОК 2 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
ПРН 1

+

ПРН 2
ПРН 3

+

+

+

+

+

+

+

ПРН 4

+
+

ПРН 5

+

ПРН 6
ПРН 7

+

+
+

+

+

ПРН 8

+

+

ПРН 9

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

ПРН 12

+

ПРН 13

+

ПРН 14
ПРН 16

+
+
+

+
+

+

ПРН 11

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

ПРН 10

ПРН 15

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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Зміни, затверджені на засіданні Науково-методичної ради Київського національного
університету імені Тараса Шевченка 27 березня 2019 року (є актуальними для вступників
програми, починаючи з 2019 року).

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1.

Перелік компонент ОПП

Кількість
Форма
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кредитів підсумкового
контролю
кваліфікаційна робота)
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОПП
ОК 1. Теорія та практика сучасної дипломатії
4
іспит
ОК 2. Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності
4
іспит
ОК 3. Світова дипломатія
4
іспит
ОК 4. Дипломатична служба та право зовнішніх зносин
3
іспит
ОК 5. Дипломатичний протокол та професійна етика
4
іспит
ОК 6. Іноземна мова
6
залік
ОК 7. Виробнича (переддипломна) практика
6
диф. залік
ОК 8. Виконання магістерської роботи
10
захист
ОК 9. Європейська політика, урядування, дипломатія
3
залік
ОК 10. Теорія і практика міжнародних переговорів
3
залік
ОК 11. Національна пам’ять у міжнародних відносинах
3
залік
ОК 12. Інтеграційні процеси та об’єднання
3
залік
ОК 13. Багатостороння дипломатія і механізми регулювання
4
іспит
міжнародних відносин
ОК 14. Державне управління та прийняття зовнішньополітичних
3
залік
рішень
ОК 15. Недержавні актори та лобістська діяльність в міжнародних
4
залік
відносинах
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
64
Вибіркові компоненти ОПП
Вибірковий блок спеціалізації «Практична дипломатія»
ВБ 1.1. Практична психологія в дипломатії
3
залік
ВБ 2.1. Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці
3
залік
ВБ 3.1. Мова дипломатичних документів (практикум)
4
залік
ВБ 4.1. Публічна і культурна дипломатія
4
іспит
ВБ 5.1. Економічна дипломатія
3
залік
Вибірковий блок спеціалізації «Міжнародне співробітництво та міжвідомча співпраця»
ВБ 1.2. Дипломатія регіонів та транскордонне співробітництво
3
залік
ВБ 2.2. Міжпарламентська дипломатія та міжвідомча співпраця
3
залік
ВБ 3.2. Публічна комунікація в державному секторі
4
залік
ВБ 4.2. Міжнародне співробітництво в сфері освіти, науки та
4
іспит
культури
ВБ 5.2. Міжнародне гуманітарне співробітництво
3
залік

Код н/д
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Дисципліни вільного вибору з переліку
Перелік №1
ВБ 6.1. Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва
ВБ 6.2. Міжнародні організації в сфері безпеки
ВБ 6.3. Інституції та програми міжнародного розвитку
Перелік №2
ВБ 7.1. Стратегічне планування в міжнародних відносинах
ВБ 7.2. М’яка сила в міжнародних відносинах
ВБ 7.3. Процеси реформування та європейська інтеграція України
Перелік №3
ВБ 8.1. Зовнішньополітичні комунікативні технології
ВБ 8.2. Віртуальна дипломатія
ВБ 8.3. Інформаційна політика та інформаційна безпека держави
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

3

іспит

3

залік

3

залік

26
90
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2.3.

Структурно-логічна схема ОПП
ОПП Дипломатія і міжнародне співробітництво

Міжнародні організації та
глобальні проблеми сучасності

Інтеграційні
процеси та
об єднання

Багатостороння
дипломатія і механізми
регулювання
міжнародних відносин

Перелік 1
Рада Європи: політикоправовий механізм
співробітництва /
Міжнародні організації
в сфері безпеки
Інституції та програми
міжнародного розвитку

Теорія та практика сучасної
дипломатії

Європейська
політика,
урядування,
дипломатія

Теорія і практика
міжнародних
переговорів
Дипломатична
служба та право
зовнішніх зносин

Дипломатичний
протокол та діловий
етикет

Спеціалізація «Практична дипломатія»
Економічна дипломатія
Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці
Мова дипломатичних документів (практикум)
Публічна і культурна дипломатія
Практична психологія для дипломата

Світова дипломатія

Державне управління та
прийняття зовнішньополітичних рішень

Недержавні
актори та
лобістська
діяльність в
міжнародних
відносинах

Іноземна мова

Національна пам ять у
міжнародних відносинах

Перелік 2
Стратегічне планування в міжнародних відносинах /
М яка сила в міжнародних відносинах
Процеси реформування та європейська інтеграція України
Перелік 3
Зовнішньополітичні комунікативні технології /
Віртуальна дипломатія
Інформаційна політика та інформаційна безпека держави
Спеціалізація «Міжнародне співробітництво та міжвідомча
співпраця»
Дипломатія регіонів та транскордонне співробітництво
Міжпарламентська дипломатія та міжвідомча співпраця
Міжнародне гуманітарне співробітництво
Міжнародне співробітництво в сфері освіти, науки та культури
Публічна комунікація в державному секторі

Переддипломна
практика

Виконання магістерської роботи
Комплексний кваліфікаційний іспит
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