МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
_________________ (Л.В. Губерський)
«_____» ___________________ 201_ р.

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Зовнішня політика»
Рівень вищої освіти: другий

на здобуття освітнього ступеню: магістр
за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»
галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
від «___» ___________ 201_ р.
протокол № ___
Введено в дію наказом ректора від
«____» __________201__ за №____

Київ – 2019

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
1.1 Постійна комісія Вченої ради з питань організації освітнього процесу:
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
1.2 Постійна комісія Вченої ради з питань перспективного розвитку:
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
1.3 Постійна бюджетно-фінансова комісія Вченої ради Університету:
протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова постійної комісії ________________ (ініціали, прізвище)
2.1 Науково-методична рада: протокол №_____ від «__»_______201___ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної ради ________________ (В.А. Бугров)
3.1 Планово-фінансовий відділ:
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Начальник ПФВ ________________ (О.Б. Білявська) «__»_______201___ р.
3.2 Науково-методичний центр організації навчального процесу:
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Директор НМЦ ________________ (А.П. Гожик) «__»_______201___ р.

2

4.1 Вчена рада Інституту міжнародних відносин
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
__________________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова Вченої ради _______________ В.В. Копійка
4.2 Науково-методична комісія Інституту міжнародних відносин
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
__________________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної комісії _______________ К.В. Смирнова
4.3 Кафедра міжнародних організацій та дипломатичної служби
Протокол № _____ від «____» ______________ 201_ р.
_____________________________________________________________________________
(особливі умови, за наявності)

Завідувач кафедри _______________ В.М. Матвієнко

3

Обґрунтування
доцільності відкриття освітньо-професійної магістерської програми
«Зовнішня політика» заочної форми навчання
(за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»)
в Інституті міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Освітньо-професійна магістерська програма «Зовнішня політика» (заочної
форми навчання) пропонується як адаптація магістерської освітньої програми
«Зовнішня політика» денної форми навчання за спеціальністю 291 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» галузі знань 29
«Міжнародні відносини». Пропонована магістерська програма розрахована по
тривалості на шість триместрів та орієнтована на підготовку фахівців у сфері
зовнішньої політики та міжнародної діяльності. Викладання всіх навчальних
дисциплін здійснюватиметься українською мовою. Цільова аудиторія програми –
українські громадяни й іноземці, за умови володіння державною мовою (після
навчання на підготовчому факультеті Київського національного університету імені
Тараса Шевченка), котрі мають базову вищу освіту за спеціальностями галузі знань
«Міжнародні відносини», а також допускається прийом на навчання для здобуття
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншими
спеціальностями, за умови успішного проходження додаткових вступних
випробувань.
Починаючи з 2016 р. діє освітньо-професійна магістерська програма
«Зовнішня політика» (заочної форми навчання), розрахована на навчання
тривалістю в 7 триместрів (2,5 роки). Зменшення тривалості навчання, передбачене
в пропонованій ОПП «Зовнішня політика», збільшить конкурентноздатність
освітньої програми, не порушуючи здобуття студентами програмних результатів
навчання, передбачених ОПП «Зовнішня політика» денної форми навчання.
Магістерська програма підготовлена викладачами кафедри міжнародних
організацій та дипломатичної служби та кафедри міжнародних відносин і
зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Викладання навчальних курсів
забезпечуватиметься викладачами всіх кафедр Інституту міжнародних відносин та
профільними кафедрами Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.
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Програма має на меті підготовку фахівців з зовнішньої політики та
міжнародної діяльності для державних органів, у діяльності яких наявна потреба в
практичному застосуванні фахових знань у сфері дипломатії як на національному
(в Міністерстві закордонних справ України, Офісі Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України, підрозділах з міжнародного
співробітництва державних установ, тощо), так і на міжнародному (в роботі
закордонних дипломатичних і консульських установ України, діяльності
державних і громадських установ в сфері міжнародних економічних відносин,
міжнародних неурядових організацій, тощо) рівнях. Випускники програми
здобувають також належну підготовку для роботи в міжнародних міжурядових і
неурядових організаціях, що задіяні в програмах міжнародного співробітництва та
проектах міжнародного розвитку.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії (представників академічної спільноти (ВНЗ, національної та галузевої академій наук,
тощо)
1. Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного
права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор історичних наук професор.
2. Майборода Олександр Микитович, заступник директора з наукової роботи Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних
наук, професор.
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Найменування Науковий ступінь,
Найменуванн
Відомості про
закладу, який
шифр і
Прізвище,
я посади
підвищення
закінчив
найменування
Стаж
ім’я, по
(для
Інформація про наукову діяльність (основні
кваліфікації
викладач
наукової
науковобатькові
сумісників публікації за напрямом, науково-дослідна
викладача
(рік закінчення, спеціальності, педагогіч
керівника та
місце
робота, участь у конференціях і семінарах,
(найменування
спеціальність, тема дисертації, ної та/або
членів
основної
робота з аспірантами та докторантами,
закладу, вид
кваліфікація
вчене звання, за наукової
проектної
роботи,
керівництво науковою роботою студентів)
документа,
згідно з
якою кафедрою
роботи
групи
найменуванн
тема, дата
документом про (спеціальністю)
я посади)
видачі)
вищу освіту)
присвоєно)
Керівник проектної групи
Скороход
Професор
Київський
Доктор політичних 29 років Кількість публікацій – понад 100, зокрема:
Юрій
кафедри
державний
наук,
політичні
1.Близькосхідна політика адміністрації Барака
Степанович міжнародних педагогічний
науки 23.00.04, тема
Обами// Американська історія та політика. – К.:
організацій та інститут
ім. докторської
диКНУ, 2016.- №2.- С. 157-163.
дипломатично О.М.Горького, сертації:
2.Конфликт
на
востоке
Украины
во
ї служби
1979 р., історія, «Міжнародновнешнеполитической стратегии России //
суспільствознавс політичний
та
Problemy bezpieczenstwa Europy i Azji.-Torun:
тво та методика регіональний
Widawnictwo Adam Marszlek, 2016. – S.60-74.
виховної роботи, виміри
Науково-дослідна робота:
вчитель історії, врегулювання
дослідження проблем міжнародних відносин ХХсуспільствознавс ліванського
ХХІ ст. та історії української дипломатії,
тва та методист конфлікту», 2003 р.
багатостороння дипломатія та інтеграційні
виховної роботи професор кафедри
процеси сучасності, зовнішня політика і
міжнародних
дипломатична практика України.
організацій
та
Учасник міжнародних і національних науководипломатичної
практичних конференцій.
служби, 2006 р.
4. робота з аспірантами і докторантами: є
науковим керівником аспірантів та науковим
консультантом
докторантів.
Захищено
9
кандидатських дисертацій.
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5. керівництво науковою роботою студентів: є
науковим керівником по написанню курсових і
магістерських робіт.
Члени проектної групи
Галака
Професор
Київський
на- Доктор політичних 33 роки Основні публікації:
Стажування у м.
Сергій
кафедри
ціональний
наук,
політичні
1. ЄС та нерозповсюдження ядерної зброї // Актуа- Вроцлав
Павлович
міжнародних університет імені науки - 23.00.04,
льні проблеми міжнародних відносин : збірник (Польща) у ливідносин
та Тараса
тема
докторської
наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т стопад 2011 р.
зовнішньої
Шевченка, 1978 дисертації «Ядерне
міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол.
політики
р.,
міжнародні нерозповсюдження
ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 10-13
відносини,
у
світовій
2. Ukrainian crisis and Budapest memorandum:
спеціаліст
з політиці», 2006 р.,
consequences for the European and global security
міжнародних
професор кафедри
structures. UA: Ukrainian analytica. - K.: 2015. No.1,
відносин,
міжнародних
p.45-51.
референт-пере- відносин
та
Лауреат державної премії України у галузі науки і
кладач з анг- зовнішньої
політехніки 2012 року за цикл підручників «Україна у
лійської мови
тики
світовій політиці».
Петюр Роман доцент
Інститут
кандидат
13 років 1. Основні публікації:
1. Стажування в
Костянтинови кафедри
міжнародних
політичних наук,
Кількість публікацій – 60, зокрема:
Департаменті
ч
міжнародних відносин,
політичні проблеми
1. Petyur R. Impact Of The "Arab Spring" On The державного
організацій та Київський
міжнародних
Balance Of Power In The Middle East // The World протоколу МЗС
дипломатично національний
систем та
of Islam: Politics And Society In The Islamic України, 15ї служби
університет імені глобального
World. - Nicolaus Copernicus University, 2017. 26.01.2018 (лист
Інституту
Тараса
розвитку 2. Рішення про направлення українського №202/ 901-387
міжнародних Шевченка, 2003 23.00.04, доцент
контингенту до Іраку та його наслідки // від 07.02.2018).
відносин
р., міжнародні
кафедри
Міжнародні відносини. Серія „Політичні 2. Стажування в
Київського
відносини,
міжнародних
науки”. – 2014, №4.
Департаменті
національного магістр
організацій та
2. науково-дослідна робота:
консульської
університету міжнародних
дипломатичної
Дипломатична служба, економічна дипломатія, служби МЗС
імені Тараса відносин
служби, тема
державне та глобальне управління, державна та України, 29.01Шевченка
кандидатської
міжнародна цивільна служба.
09.02.2018 (лист
дисертації: «Регіон
3. участь у конференціях і семінарах:
№71/ ВАП/19Близького та
Постійно бере участь у міжнародних і 911-136 від
Середнього Сходу в
національних науково-практичних конференціях. 09.02.2018).
зовнішній політиці
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України», 2007 р.
Миронова
Маргарита
Анатоліївна

4. керівництво науковою роботою студентів: є
науковим керівником по написанню курсових і
магістерських робіт.
17 років Основні публікації:
1. Міжнародні відносини та світова політика / В. А.
Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинський та
ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 с.
2. Наслідки ратифікації Лісабонського договору
для спільної безпекової та оборонної політики ЄС
// Актуальні проблеми міжнародних відносин :
збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка, ІМВ. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С.
106-113.
Автор понад 30 наукових праць. Науковий
керівник
курсових,
магістерських
та
бакалаврських робіт. Учасниця українських та
міжнародних наукових конференцій.

Доцент
Київський
на- Кандидат
полікафедри
ціональний
тичних
наук,
міжнародних університет імені політичні проблеми
відносин
та Тараса
міжнародних
зовнішньої
Шевченка,
систем
та
політики
1998р.,
міжна- глобального
родні відносини розвитку 23.00.04,
магістр
доцент
кафедри
міжнародних
міжнародних
відносин
відносин та зовнішньої політики,
тема кандидатської
дисертації:
«Трансформація
відносин
Європейського
Союзу та США в
постбіполярний
період» 2007р.
Сапсай Артем доцент
Інститут
кандидат
12 років
Петрович
кафедри
міжнародних
політичних наук,
міжнародних відносин,
політичні проблеми
організацій та Київський
міжнародних
дипломатично національний
систем та
ї служби
університет імені глобального
Інституту
Тараса
розвитку міжнародних Шевченка, 2003 23.00.04, доцент
відносин
р., міжнародні
кафедри
Київського
відносини,
міжнародних
національного магістр
організацій та
університету міжнародних
дипломатичної
імені Тараса відносин
служби, тема

1. Основні публікації:
Кількість публікацій – 36, зокрема:
1. Сапсай А. П. Норвегія в інтеграційних
процесах ЄС: квазі-членство, або норвезький
метод європейської інтеграції // Нова парадигма.
– 2013. – №. 117. – С. 82-98.
2. Сапсай А. П. Європейська політика Російської
Федерації: «брудна» сила під знаком сили
«м’якої» // Міжнародні відносини Серія"
Політичні науки". – 2016. – №. 12.
2. науково-дослідна робота:
міжнародні організації та глобальне управління,
теорія дипломатії, проблеми багатосторонньої
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Шевченка

Маковський
Сергій
Олегович

кандидатської
дисертації:
«Співвідношення
міжурядових та
наднаціональних
механізмів
управління в
європейських
інтеграційних
процесах», 2009 р.
Асистент ка- Київський наКандидат
полі- 16 років
федри міжна- ціональний
тичних
наук,
родних
університет імені 23.00.04 – політичні
відносин
та Тараса
проблеми
міжназовнішньої
Шевченка,
родних систем та
політики
2002р., міжнаглобального
розродні відносини витку,
магістр
тема кандидатської
міжнародних
дисертації:
відносини
«Європейська
регіоналізація
як
елемент розбудови
системи
багаторівнево-го
управління в ЄС»,
2015 р.

Ковтун Олена доцент
Юріївна
кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатично
ї служби
Інституту

Інститут
кандидат
15 років
міжнародних
політичних наук,
відносин,
політичні проблеми
Київський
міжнародних
національний
систем та
університет імені глобального
Тараса
розвитку -

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.

Основні публікації:
26.05-09.06.2010
1. Європейські стратегії федеральних земель Стажування за
Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних програмою
відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун- «Інструменти
т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – забезпечення
Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 28-36.
якості
для
2. Особливості регіоналізації, децентралізації і управління
індеволюції влади у Французькій Республіці // тернаціоналіАктуальні проблеми міжнародних відносин : зацією QATMI
збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Торунь
Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – (Польща), ОльВип. 120, (ч. 2). – С. 53-63.
денбург, Німеччина,
Автор понад 30 наукових праць. Науковий Неймехен,
керівник курсових та бакалаврських робіт. НідерланУчасник українських та міжнародних наукових ди,
Аліканте,
конференцій.
Іспанія
1. Основні публікації:
Кількість публікацій – 62, зокрема:
1. Еволюція політики ЄС щодо країн СНД в
контексті укладення Лісабонської угоди // Unia
Europejska: jd Traktatow Rymskich do Traktatu
Lizbonskiego, Torun, 2008.
2. Зовнішня політика України у контексті

1.Prague Institute
for Qualification
Enhancement,
Certificate of
attendance
№112016035
“Publishing and
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міжнародних
відносин
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка

Шевченка, 2003
р., міжнародні
відносини,
магістр
міжнародних
відносин

23.00.04, доцент
кафедри
міжнародних
організацій та
дипломатичної
служби, тема
кандидатської
дисертації:
«Еволюція
багатостороннього
співробітництва
держав
пострадянського
простору», 2008 р.

європейської інтеграції на сучасному етапі //
Актуальні проблеми міжнародних відносин.
Вип. 97 (ч.2). -2011.
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.

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
«Зовнішня політика» / «Foreign politics»
зі спеціальності
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: Магістр
Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії
Освітня програма: Зовнішня політика

Cycle of Higher Education: Master
Program Subject Area: 291 International Relations, Social Communications
and Regional Studies
Education Programme: Foreign Politics
Мова(и) навчання і Українська
оцінювання
Ukrainian
Обсяг освітньої
90 кредитів ЄКТС,
програми
термін навчання 2 роки
Тип програми
Освітньо-професійна
Повна назва
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
закладу вищої
Інститут міжнародних відносин
освіти, а також
структурного
Taras Shevchenko National University of Kyiv
підрозділу у якому Institute of International Relations
здійснюється
навчання
Назва закладу
вищої освіти який
бере участь у
забезпеченні
програми
Офіційна назва
освітньої
програми,
ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації ВНЗпартнера мовою
оригіналу
Наявність
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Україна, 2016 рік
акредитації
(наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79-А)
Цикл/рівень
НРК України – 8 рівень,
програми
FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Передумови
Наявність освітнього ступеня бакалавра або спеціаліста, або магістра
Форма навчання
Заочна
Термін дії освітньої 5 років
програми
12

Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Предметна область
(галузь знань /
спеціальність /
спеціалізація
програми)
Орієнтація
освітньої програми
Основний фокус
освітньої програми
та спеціалізації

http://www.iir.edu.ua

2 – Мета освітньої програми
Отримання студентами знань у сфері зовнішньої політики, міжнародної
безпеки, отримання кваліфікації для аналізу зовнішньої політики держав,
а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та
міжнародної діяльності.
3 - Характеристика освітньої програми
Міжнародні відносини /
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /
Зовнішня політика
Oсвітньо-професійна, прикладна

Спеціальна освіта за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії з акцентом на прикладному аналізі
зовнішньої політики.
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, дипломатична
служба, європейські дослідження, міжнародні організації, інтеграційні
процеси, міжнародно-політична експертиза, стратегічні та безпекові
дослідження.
Особливості
Програма є результатом адаптації освітньої програми «Зовнішня
програми
політика» денної форми навчання, із урахуванням потреб і особливостей
заочного навчання.
Рейтингове оцінювання освітніх та інноваційних досягнень учасників
освітнього процесу. Обов’язкова переддипломна практика.
Слухачі освітньої програми мають можливість вивчення іноземної мови
як факультативної дисципліни.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Експерт з суспільно-політичних питань (зовнішня політика та міжнародна
працевлаштування діяльність) здатний виконувати професійні види робіт й обіймати
первинні посади в органах державної влади, міжнародних організаціях
(урядових та неурядових).
Професійна діяльність у сфері міжнародних відносин, зовнішньої
політики, політичного аналізу і прогнозування, дипломатичної та
консульської служби.
Подальше
Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти задля
навчання
отримання ступеню «доктор філософії», підвищення кваліфікації й
отримання додаткової освіти за сертифікованими програмами та
програмами післядипломного навчання, а також навчання впродовж
життя.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований, на основі поєднання
навчання
аудиторної роботи сесійного характеру із самостійним навчанням і
комплексом аналітично-дослідних робіт.
Форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота
на основі підручників, періодичних видань та конспектів, консультації із
викладачами, написання есе, контрольних робіт, рефератів.
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Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, реферати,
доповіді, презентації, поточний контроль, комплексний кваліфікаційний
іспит освітньої програми «Зовнішня політика», 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 передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог.
ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК-3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно,
так і письмово.
ЗК-5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК-6.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-7.Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань
професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та
обґрунтовувати прийняті рішення.
ЗК-8. Здатність працювати як автономно, так і у команді.
ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та
підприємливість.
ЗК-10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в
міжнародному контексті.
ЗК-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).
ФК-1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні
тенденції розвитку світової політики.
ФК-2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні
відносини.
ФК-3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у
різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому,
економічному, суспільному, культурному та інформаційному.
ФК-4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження
міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній,
юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях.
ФК-5. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики
держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої
політики, принципи організації системи зовнішньої політики та
функціонування інститутів зовнішньої політики.
ФК-6. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові
дослідження проблем міжнародних відносин, визначати наукові
проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну
апробацію.
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ФК-7. Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем
міжнародних відносин та світової політики, професійно готувати
аналітичні матеріали та довідки.
ФК-8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та
переговори, працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій,
інших форм практичного міжнародного співробітництва, працювати з
дипломатичними та міжнародними документами.
ФК-9. Поглиблені знання про організацію та функціонування
Європейського Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних
процесів та місця в них України.
ФК-10. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних
глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України.
ФК-11. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у
сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки,
зовнішньої політики (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних
конфліктів).
Програмні
результати
навчання

7 – Програмні результати навчання
ПРН-1. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі
навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних
відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану
теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.
ПРН-2. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та
аналізувати їх плив на міжнародні відносини.
ПРН-3. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та
національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів,
підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному
просторі та у зовнішній політиці держав.
ПРН-4. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій,
проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному,
регіональному та локальному контекстах.
ПРН-5. Вміти збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформації
про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики
держав.
ПРН-6. Вміти визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні,
безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та
глобального розвитку.
ПРН-7.
Вміти
оцінювати
та
аналізувати
міжнародні
та
зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до
вирішення таких проблем.
ПРН-8. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан
міжнародних відносин та світової політики.
ПРН-9. Оцінювати міжнародні події, процеси в сфері міжнародного
співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в
міжнародних системах.
ПРН-10. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до
міжнародного співробітництва сферах.
ПРН-11. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів
прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової
політики.
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ПРН-12. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові
дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та
світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.
ПРН-13. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та
реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного
співробітництва та дипломатії.
ПРН-14. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері
міжнародних відносин та зовнішньої політики.
ПРН-15. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних
відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати
опонентів і їхню точки зору.
ПРН-16. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї,
проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних
відносин.
ПРН-17. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах
міжнародних відносин
ПРН-18. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим
рівнем автономності.
ПРН-19. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий
професійний розвиток.
ПРН-20. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за
командну роботу.
ПРН-21. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та
методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої
політики.
ПРН-22. Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем
міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій,
наукових методів та міждисциплінарних підходів.
ПРН-23. Демонструвати розуміння особливостей формування та
реалізації зовнішньополітичних стратегій, змісту сучасних поглядів на
характер зовнішньополітичних стратегій та стратегічного планування,
вміння
аналізувати
та
формулювати
основні
положення
зовнішньополітичної стратегії України.
ПРН-24. Демонструвати поглиблені знання про природу та джерела
зовнішньої політики, еволюцію підходів щодо втілення зовнішньої
політики, принципи організації та функціонування інститутів зовнішньої
політики.
Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріальнотехнічного
забезпечення
Специфічні
характеристики
інформаційного та
навчально-

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Можливе залучення фахівців-практиків з органів державної влади
України, неурядових та міжнародних організацій, викладачів з закладів
вищої освіти – партнерів для читання лекцій та проведення майстеркласів.
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методичного
забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність
Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

За умови володіння державною мовою, 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 ОП

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)
1
2
1. Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Теорія та аналіз зовнішньої політики

ОК 2. Національна безпека України
ОК 3. Міжнародні організації
ОК 4. Інформаційна політика та зовнішньополітичні комунікативні
стратегії
ОК 5. Міжнародні відносини та світова політика
ОК 6. Дипломатичний протокол та діловий етикет
ОК 7. Зовнішня політика великих держав
ОК 8. Зовнішньополітична стратегія України
ОК 9. Виконання магістерської роботи
ОК 10. Виробнича (переддипломна) практика
ОК 11. Основи дипломатії та дипломатичної служби
ОК 12. Зовнішньополітичні стратегії та планування
ОК 13. ЄС в міжнародних відносинах
ОК 14. Міжнародна безпека та міжнародні конфлікти
ОК 15. Теорія і практика міжнародних переговорів
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

Кількість
Форма
кредитів підсумкового
контролю
3
4
4

Іспит

3
3
4

Залік
Залік
Іспит

8
4
4
4
10
5
4
3
3
3
4

Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Захист
Диф. залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
66 кредитів

2. Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок спеціалізації «Дипломатична служба та міждержавне
співробітництво»
Вибірковий блок спеціалізації «Міжнародні організації та багатостороння
дипломатія»
Вибірковий блок спеціалізації «Прикладні дослідження зовнішньої політики»
Вибірковий блок спеціалізації «Регіональні системи міжнародних відносин (регіони
за вибором)»
Дисципліни для вибору з переліків
Загальний обсяг вибіркових компонент:

12 кредитів
24 кредити

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90 кредитів

12 кредитів
12 кредитів
12 кредитів
12 кредитів
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2.2.Структурно – логічна схема ОП
ОПП Зовнішня політика

Теорія та аналіз
зовнішньої політики

Зовнішньополітичні
стратегії та планування

Інформаційна політика та
зовнішньополітичні
комунікативні стратегії

Міжнародні відносини
та світова політика

Зовнішня політика
великих держав

Міжнародні організації

ЄС у міжнародних
відносинах

Основи дипломатії та
дипломатичної служби

Дипломатичний протокол
та діловий етикет

Міжнародна безпека та
міжнародні конфлікти
Зовнішньополітична
стратегія України

Національна безпека України

Виконання магістерської роботи
Комплексний кваліфікаційний іспит

Теорія і практика
міжнародних переговорів

Вибіркові компоненти

Виробнича (переддипломна)
практика
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми «Зовнішня політика» спеціальності 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» проводиться у формі
комплексного кваліфікаційного іспиту та 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».
Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми «Зовнішня політика»
здійснюється у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на поставлені
питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1,
ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4.
Написання магістерської роботи може базуватись на використанні матеріалів,
наданих органами державної влади, міжнародних організацій чи аналітичних центрів, де
проходив виробничу (переддипломну) практику студент. В магістерський роботі може бути
представлено практичне вирішення питання міжнародно-політичного регулювання певної
сфери світової політики. Робота може також містити відомості про апробацію чи практичне
застосування результатів магістерського дослідження. Під час оцінювання кваліфікаційної
магістерської роботи перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 5, ПРН 7,
ПРН 21, ПРН 22.
Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна
кваліфікація «експерт з суспільно-політичних питань (зовнішня політика та міжнародна
діяльність)» 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.
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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 7

+

+

ЗК 8

+

ЗК 9
ЗК 10

+

+

+

+

ЗК 6

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

ЗК 11

+

+

+

+

+

ФК 1

+

+

ФК 2

+

+

ФК 3

+

+

+

ФК 5

+

+

ФК 6

+

+

ФК 7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

ФК 9

+

+

+

+
+

+
+

ФК 10

+

+

+

ФК 8

+

+

+

ФК 4

ФК 11

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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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 10

+
+

ПРН 11

+

+

+

ПРН 12

+

+

+

ПРН 13

+

+

+
+

ПРН 15

+
+

ПРН 17

+

+
+

+

ПРН 18

+

ПРН 19

+
+
+

+

+

+

ПРН 22

+

+

+

ПРН 23

+

+

+

ПРН 24

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ПРН 20
ПРН 21

+
+

ПРН 14
ПРН 16

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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