ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії:
1. Литвиненко Олександр Валерійович, заступник Секретаря Ради національної безпеки
та оборони України при Президентові України, доктор політичних наук, професор.
2. Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних відносин та
міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка,
доктор
історичних наук, професор
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1998р.
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з
англійської
мови

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

Стаж
науковопедагогіч
ної та/або
наукової
роботи
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публікації за напрямом, науково-дослідна
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робота з аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою студентів)

Керівник проєктної групи
Доктор
23 р.
Основні публікації:
політичних наук,
Національна безпека України в контексті
теорія та історія
національної ідентичності і взаємовідносин з
політичої науки,
Росією // К.: Парламентське вид-во, 2009. О.М.
23.00.01, ДД №
Андрєєва – 360 с.
008185
від
Європейський Союз: економіка, політика, право:
14.04.2010 р.
енциклопедичний словник. Копійка В.В.,
Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ
професор кафедри
«Київський університет», 2011, 368 с.
міжнародної
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010842
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65 осіб) Харків: ФОЛІО, 2013 р. – Т.5. – С.7-8
29.09.2015 р
Електронне урядування: теорія та практика.
Навчальний посібник. //К.: Авега, 2015, О.М.
Мовна
Андрєєва - 228с.
кваліфікація:
Social communication of public authorities in the
рівень володіння
system of potential manifestations of corruption \\
іноземною
Serhii S. Vitvitskyi, Olha M. Andrieieva, Anna B.
(англійською)
Stychynska, Mykola G. Karashchuk, Olena O.
мовою
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закладу,
вид
документа,
тема, дата
видачі)
Університет
Інформатики
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підтверджує
диплом
про
базову
вищу
освіту
за
напрямом
підготовки
«Міжнародна
інформація»,
кваліфікація
«Магістр»
з
міжнародної
інформації,
перекладач
з
англійської мови
(КВ №10550950,
18 червня 1998
року)

Копійка

Директор

Київський

на- Доктор

Polovko \\ Revista San Gregorio, Universidad San дхід
до
Gregorio, ECUADOR № 42, 2020. Рр. 61-69. організації р
оботи згідно
ISSN: 1390-7247 / 2528-7907 (Web of Science)
до положень
З 2011 р. член Спеціалізованої вченої ради К європейськи
64.051.22 у
Харківському
національному х кваліфікаці
університеті імені
В.Н.Каразіна зі й-них
спеціальностей 23.00.01 – теорія та історія рамок».
політичної науки та 23.00.02 – політичні The
interdisciplin
інститути та процеси
ary
Авторка понад 100 наукових праць. Підготувала professional
2 кандидатів наук. Учасниця численних development
українських
та
міжнародних
наукових program in
конференцій.
the
framework of
the
fourth
international
research and
practice
conference
«UkraineEU, modern
technology,
business and
law»
120
hours
4
ECTS
credits,
Slovak,
Czech
republic,
April 2018

Члени проєктної групи
політич33 р.
Основні публікації:
5

Валерій
Володимирович

Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету
ім. Т. Шевченка,
професор
кафедри
міжнародних медіа
комунікацій та комунікативних технологій

ціональний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1984р. міжнародні
відносини, спеціаліст з міжнародних відносин,
референт-перекладач французької мови

них наук, політичні
проблеми
міжнародних
систем та глобального розвитку 23.00.04,
тема
докторської дисертації: "Теоретичний та практичний
виміри
розширення Європейського союзу", ДД 004228
від 12.03.2005 р.
професор кафедри
міжнародних
медіа комунікацій
та
комунікативних технологій

1.
Міжнародні
відносини
та
світова
політика. // К.: ВПЦ “Київський університет”,
2010 Гриф МОН
(лист №1/11-3039 від
13.04.2010 р.) Матвієнко В.М.,Манжола В.А.,
Крушинський В.Ю. (всього 26 чол.) 863 c.
2. Міжнародні системи та глобальний розвиток /
В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
та ін. – Київ: Знання, 2014. – 526 с.
3. Європейський Союз: економіка, політика,
право: енциклопедичний словник. Копійка В.В.,
Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ
«Київський університет», 2011, 368 с.
4.
Регіонознавство
/
Копійка
В.В.,
Крижанівський В.П., Ігнатьєв П.М. та ін. (всього
9 осіб). К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.
647 с.
5. Україна в міжнародних інтеграційних
процесах / Копійка В.В., Головченко В.І.,
Андрущенко С.В. та ін. (всього – 23 особи). К.:
ВПЦ «Київський університет», 2015. С.25
Автор понад 100 наукових праць. Підготував 9
кандидатів наук. Учасник українських та
міжнародних наукових конференцій. Лауреат
державної премії України у галузі науки і
техніки 2012 року за цикл підручників «Україна
у світовій політиці»:
1.Міжнародні відносини та світова політика. //
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c.
2.Україна
в
пост
біполярній
системі
міжнародних відносин. // К.: ВПЦ “Київський
університет”, 2008. – 512 с.
3.Міжнародні системи та глобальний розвиток.
// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. 606 с.

12ПР 006014 від
27.12.2007 р

Константинов
Віктор
Юрійович

Завідувач
кафедри
міжнародни

Київський
національний
університет

Кандидат
політичних наук,
політичні проблеми

24

Основні публікації:
1.Міжнародні відносини та світова політика / В. А.
Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинсь-кий та ін.

Стажування
у Варшавському
6

Рижков
Микола
Миколайович

х відносин
та
зовнішньої
політики

імені Тараса
Шевченка,
1995р.,
спеціаліст з
міжнародних
відносини,
перекладач з
французької
мови

міжнародних
систем та
глобального
розвитку 23.00.04,
доцент кафедри
міжнародних
відносин та
зовнішньої
політики, тема
кандидатської
дисертації:
«Проблема
європейської
регіональної
стабільності в
контексті
розширення НАТО
( 90- ті роки.)»

Завідувач
кафедри
міжнародної інформації

Київський національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1982р., міжнародні
відносини, спеціаліст з міжнародних відносин,
референт-перекладач з англійської мови

Доктор політичних
наук,
23.00.04. – політичні
проблеми
міжнародних
систем та глобального розвитку ,
тема докторської
дисертації:
«Доктринальний
вимір
стратегій
зовнішньої політики США: від
стримування до
глобальної
де-

– Київ: Знання, 2014. – 662 с.
2. Міжнародні системи та глобальний розвиток / В.
А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук та ін.
(всього 13 чол.) – Київ: Знання, 2014. – 526 с.
3. The state of implementation of the associations and
free trade agreements with Ukraine, Georgia and
Moldova with a particular focus on Ukraine and
systemic analysis of key sectors / V. Konstantynov, D.
Jarabic et al. - Brussels, AFET-European Parliament,
2017. - 89 p.
4. Еволюція поняття регіону у дослідженні
міжнародних політичних регіонів // Актуальна
проблеми міжнародних відносин, Вип. 132. - Київ,
2017.
Автор понад 90 наукових праць. Підготував 2
кандидатів наук. Науковий керівник аспірантів,
керівник курсових, магістерських та бакалаврських
робіт. Учасник міжнародних та українських
наукових конференцій.
Лауреат державної премії України у галузі науки і
техніки 2012 року за цикл підручників «Україна у
світовій політиці».

32 р.

університеті
(Польща),
«International Relations
and European
Studies –
Study tours to
Poland”
(листопад
2018 р.)

Основні публікації:
1.Європейський Союз: економіка, політика,
право: енциклопедичний словник. Копійка В.В.,
Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ
«Київський університет», 2011, 368 с.
2. Українська дипломатична енциклопедія: у 5ти томах. Губерський Л.В., Копійка В. В.,
Макаренко Є.А. та інші (всього 150осіб).
Харків: Фоліо, 2013. – Т. 1. – 526 с.
3. Україна в міжнародних інтеграційних
процесах / Копійка В.В., Головченко В.І.,
Андрущенко С.В. та ін. (всього – 23 особи). К.:
ВПЦ «Київський університет», 2015. 569 с.
4.Зовнішня та безпекова політика США:
аналітичні дослідження. К. : Центр вільної
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Коппель Олена Професор
Арнольдівна
кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої
політики

Київський національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1977р., історія,
викладач історії та суспільствознавства

мократизації»,
ДД 006132 від
06.11.2007
р.
професор кафедри
міжнародної
інформації 12ПР
006074
від
12.06.2010 р.
Доктор історичних наук всесвітня
історія
07.00.02, професор
кафедри
міжнародних
відносин та зовнішньої політики,
тема докторської
дисертації:
"Проблема
безпеки Перської
Затоки в 70-90-ті
роки", 1999р.

преси, 2015 – 456с.
Міжнародна інформація: терміни і коментарі. К.
: Центр вільної преси, 2014. – 480с.
Автор понад 100 наукових праць. Науковий
керівник
курсових,
магістерських
та
бакалаврських робіт. Учасник українських та
міжнародних наукових конференцій.
38 р.

Основні публікації:
1.Міжнародні відносини та світова політика. //
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф
МОН
(лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.)
Матвієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський
В.Ю. (всього 26 чол.) 863 c.
2.Міжнародні системи та глобальний розвиток /
В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
та ін. (всього 13 чол.) – Київ: Знання, 2014. –
526 с.
3. Європейський Союз: економіка, політика,
право: енциклопедичний словник. Копійка В.В.,
Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ
«Київський університет», 2011, 368 с.
4. Гносеологія міжнародних відносин в
контексті парадигмальної еволюції науки.
Всесвітня історія та актуальні проблеми
міжнародних відносин. Матер.Міжнар. наук.
прак. конф., присвяченій пам'яті професора Г.Л.
Бондаревського, квітень 2011 р., Луганськ: ТОВ
«Віртуальна реальність», 2011, Ч. ІІ, с.234-242
5. Ізраїльсько-йорданські відносини в контексті
трансформації близькосхідної регіональної
системи. Міжн. наук.-прак. конф. «Актуальні
проблеми новітньої історії зарубіжних країн»,
зб. наук. ст. К.: Логос, 2013.С. 93-98
Науковий керівник курсових, магістерських та

8

Манжола
Володимир
Андрійович

Професор,
кафедри
міжнародних відносин
та зовнішньої політики

Київський національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1977р., міжнародні
відносини, спеціаліст з міжнародних відносин,
референт-перекладач французької мови

Доктор історичних наук, всесвітня
історія
07.00.02, професор
кафедри
міжнародних
відносин та зовнішньої політики,
тема докторської
дисертації:
"Ядерна політика
Франції у 60-80-ті
роки", 1993р.

38 р.

бакалаврських робіт. Автор понад 130 наукових
праць. Підготувала 1 доктора і
понад 25
кандидатів наук . Учасник українських та
міжнародних наукових конференцій. Лауреат
державної премії України у галузі науки і
техніки 2012 року за цикл підручників «Україна
у світовій політиці»:
1.Міжнародні відносини та світова політика. //
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c.
2.Україна
в
пост
біполярній
системі
міжнародних відносин. // К.: ВПЦ “Київський
університет”, 2008. – 512 с.
3.Міжнародні системи та глобальний розвиток.
// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. 606 с.
Основні публікації:
1.
Міжнародні
відносини
та
світова
політика. // К.: ВПЦ “Київський університет”,
2010 Гриф МОН
(лист №1/11-3039 від
13.04.2010 р.) Матвієнко В.М.,Манжола В.А.,
Крушинський В.Ю. (всього 26 чол.) 863 c.
2.
Європейська
безпека
і
Україна/
В.А.Манжола, О.Л.Хилько. – К: Знання, 2010. –
85 с .
3.
Ялтинсько-Потсдамська
система
міжнародних відносин: факти, події, коментарі/
Крушинський В.Ю., Манжола В.А. – К.:
Видавничо-поліграфічний центр “Київський
університет”, 2010. - 208 с.
4.
Міжнародні
відносини
та
світова
політика / В. А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю.
Крушинський та ін. – Київ: Знання, 2014. 662 с.
5.
Міжнародні системи та глобальний
розвиток / В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С.
Пархомчук та ін. – Київ: Знання, 2014. – 526 с.
Захищено дисертацій: 20 кандидатських, 3
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Андрущенко
Світлана
Вікторівна

Доцент кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики

Київський національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1998р., міжнародні
відносини
магістр
міжнародних
відносини

Кандидат
політичних наук, політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку 23.00.04, доцент
кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, тема кандидатської
дисертації:
«Проблеми
безпеки
Середземномор"я
в 90-ті роки»,
2001р

19 р.

докторські. Автор понад 100 наукових праць.
Учасник українських та міжнародних наукових
конференцій. Лауреат державної премії України
у галузі науки і техніки 2012 року за цикл
підручників «Україна у світовій політиці»:
1.Міжнародні відносини та світова політика. //
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c.
2.Україна
в
пост
біполярній
системі
міжнародних відносин. // К.: ВПЦ “Київський
університет”, 2008. – 512 с.
3.Міжнародні системи та глобальний розвиток.
// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. 606 с.
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.Україна в міжнародних інтеграційних процесах / Копійка В.В., Головченко В.І., Андрущенко С.В. та ін. (всього – 23 особи). К.: ВПЦ
«Київський університет», 2015. С.10
3. Міжнародні системи та глобальний розвиток /
В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
та ін. (всього 13 чол.) – Київ: Знання, 2014. –
526 с.
4. Міжнародні відносини та світова політика. //
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф
МОН (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) Матвієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю.
(всього 26 чол.) 863 c.
Автор понад 80 наукових праць. Науковий керівник курсових, магістерських та бакалаврських
робіт. Учасниця українських та міжнародних
наукових конференцій.
Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки 2012 року за цикл підручників
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Бєлоусова
Наталія
Борисівна

Доцент
кафедри
міжнародн
ої
інформації
Інституту
міжнародних
відносин
Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка

Київський
університет
імені
Тараса
Шевченка 1997
р.,
спеціальність –
прикладна
матема-тика,
кваліфікація –
викладач
матема-тики та
інформа-тики

Кандидат
політичних наук,
23.00.03
–
політична
культура
та
ідеологія,
тема
дисертації:
«Концепт
національної
безпеки
в
політичній
культурі
суспільства»;
Кандидат фізикоматематичних
наук, 01.05.02 –
математи-чне
моделювання та
обчислювальні
методи,
тема
дисертації:
«Розвиток
адаптивних
алгоритмів
ідентифікації та
керування
на
основі
методу

18 років

«Україна у світовій політиці»:
1.Міжнародні відносини та світова політика. //
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c.
2.Україна в пост біполярній системі міжнародних відносин. // К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 512 с.
3.Міжнародні системи та глобальний розвиток.
// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. 606 с.
Автор понад 100 наукових та навчальнометодичних праць, у тому числі, підручників та
навчальних посібників з міжнародної інформації
та комунікації – 7, енциклопедій – 1 (колективна), монографій – 5 (особисті та у
співавторс-тві), НМК – 2.
Вчений секретар спеціалі-зованої вченої ради
Д26.001.29 (спеціальності: Політичні проблеми
міжнародних систем та глобального розвитку;
Геополітика).
Керівництво науковою
роботою студентів – захищені понад 25 бакалаврських та 18 магістерських робіт. Участь у
наукових конференціях та семінарах – понад 30

1.
ІПО
КНУТШ
підвищення
кваліфікації
навчальнометодичних
кадрів
університету
«Діяльність
ВНЗ
в
умовах
єдиного
європейсько
го
освітнього
простору»,
лютийтравень 2017
р.
2.JointProgra
mmebetween
the
EU
andtheCounci
lofEurope,
TrainingCour
se
“Strengthenin
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функцій
Ляпунова».

gInformation
SocietyinUkr
aine”, Kyiv,
18-20
November,
2015.

Доцент кафедри
міжнародної
інформації
Маковський
Сергій
Олегович

Асистент
кафедри
міжнародних
відносин та
зовнішньої
політики

Київський національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
2002р., міжнародні відносини магістр
міжнародних
відносини

Кандидат
політичних
наук,
23.00.04 – політичні
проблеми
міжнародних
систем та глобального
розвитку,
тема
кандидатської дисертації:
«Європейська
регіоналізація як
елемент
розбудови
системи
багаторівнево-го
управління в ЄС»,
2015 р.

16 р.

Основні публікації:
1. Еволюція участі Польщі в міжнародній
політиці Європейського Союзу // Актуальні
проблеми міжнародних відносин : збірник
наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т
міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 1.
– С. 62-72
2. Європейські стратегії федеральних земель
Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних
відносин : збірник наукових праць / Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар.
відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 2836.
3. Інструментарій європейської політики
сусідства / С.О. Маковський, А.В. Макаров //
Актуальні проблеми міжнародних відносин :
збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ,
2012. – Вип. 111, ч. 1. – С. 85-92
4. Особливості регіоналізації, децентралізації і
деволюції влади у Французькій Республіці //
Актуальні проблеми міжнародних відносин :
збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ,
2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63.

При розробці нової редакції освітньо-наукової програми враховано вимоги:
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1. Проєкту стандарту вищої освіти третього рівня (ступінь доктора філософії) за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини».
2. Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261зі змінами.
3. Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 1 червня 2016 р. № 600 із змінами.
4. Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 зі змінами.
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
зі спеціальності
«291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Спеціальність: «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»
Освітньо-наукова програма: Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

Obtained qualification: Doctor of Philosophy
Program Subject Area: International Relations, Public Communication and
Regional Studies
Programme: International Relations, Public Communication and Regional
Studies
Мова(и) навчання і Українська
Ukrainian
оцінювання
4 роки, обсяг освітньої складової 40 кредитів ЄКТС,
Обсяг освітньої
програми
Освітньо-наукова
Тип програми
Education and Scientific
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Повна назва
Інститут міжнародних відносин
закладу вищої
освіти, а також
Taras Shevchenko National University of Kyiv
структурного
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
Акредитована: сертифікат про зразкову акредитацію № 1290 від
Наявність
23.02.2021 р., виданий Національним агентством із забезпечення якості
акредитації
вищої освіти, дійсний до 01.07.2026 р.
НРК України – 8 рівень,
Цикл/рівень
FQ-EHEA – третій цикл,
програми
ЕQF-LLL – 8 рівень
Наявність освітнього ступеня магістр (спеціаліст)
Передумови
Очна (денна), заочна
Форма навчання
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Термін дії освітньої 5 років
програми
Сайт Інституту міжнародних відносин
Інтернет-адреса
http://www.iir.edu.ua/education/international_relations/
постійного
розміщення опису
освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованого, інтегрованого у європейський та
Мета програми (з
врахуванням рівня світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в
сфері міжнародних відносин, який здатний до самостійної науковокваліфікації)
дослідницької, науково-організаційної та практичної діяльності, а також
науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область 29/ Міжнародні відносини /
291/ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /
(галузь знань /
спеціальність /
спеціалізація
програми)
Oсвітньо-наукова, академічна
Орієнтація
освітньої програми
Загальна освіта зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні
Основний фокус
освітньої програми комунікації та регіональні студії в галузі 29 Міжнародні відносини.
Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика, міжнародні
та спеціалізації
системи, глобальний розвиток, геополітика.
Навчання зорієнтоване на виявленні і ґрунтовному науковому
Особливості
дослідженні новітніх проблем міжнародних відносин в режимі реального
програми
часу з метою зменшення можливих негативних наслідків цих проблем.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування в органах державної влади, міжнародних організаціях
Придатність до
працевлаштування (урядових та неурядових), науково-дослідних інститутах, наукових та
аналітичних центрах, організаціях різних форм власності (державних і
приватних), діяльність яких пов’язана зі сферою міжнародних відносин,
а також у закладах вищої освіти на посадах науковопедагогічних/педагогічних чи наукових співробітників та на
адміністративних посадах.
Підвищення кваліфікації й отримання додаткової освіти за
Подальше
сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання,
навчання
а також навчання впродовж життя. Після отримання наукового ступеня
доктора філософії здобувачі можуть продовжити навчання у
докторантурі.
5 – Викладання та оцінювання
Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований. Лекції, практичні
Викладання та
заняття, самостійна робота, консультації з викладачами та науковим
навчання
керівником, асистентська педагогічна практика, робота над дисертацією.
Протягом останнього року навчання аспірант презентує наукову
доповідь щодо основних результатів свого дисертаційного дослідження..
Письмові та усні іспити, диференційований залік, захист дисертаційної
Оцінювання
роботи доктора філософії.
6 – Програмні компетентності
Здатність вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми під час
Інтегральна
професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, проводити
компетентність
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Загальні
компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

Програмні
результати
навчання
(ПРН)

дослідницько-інноваційну
діяльність,
що
передбачає
глибоке
переосмислення існуючих та створення нових цілісних знань, а також
практичне впровадження отриманих результатів.
ЗК1. Знання сучасних теоретичних напрямів, концепцій та методів
проведення досліджень в галузі соціальних наук та політології.
ЗК2. Здатність здійснювати пошук, аналіз та критичне осмислення
інформації з різних джерел, продукувати нові ідеї.
ЗК3. Здатність подавати складну інформацію у доступній та зрозумілій
формі усно та письмово (в тому числі іноземною мовою),
використовуючи наукову стилістику та термінологію.
ЗК4. Уміння спілкуватися з широкою науковою спільнотою та
громадськістю з актуальних питань міжнародних відносин та світової
політики, проявляючи дипломатичність та повагу до опонента.
ЗК5. Здатність проявляти ініціативність, дослідницьку вправність,
креативність у генеруванні ідей та досягненні наукових цілей.
ЗК6. Здатність до самокритики та самовдосконалення, адаптації до нових
обставин.
ЗК7. Здатність ставити цілі, організувати та мотивувати людей до їх
досягнення, приймати рішення та нести відповідальність за результати
індивідуальної та колективної роботи.
ФК1. Ґрунтовні знання про теоретичні та прикладні дослідження у сфері
міжнародних відносин та світової політики.
ФК2. Знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів та вміння їх
застосовувати для аналізу та прогнозування тенденцій розвитку
глобальної та регіональних міжнародних систем.
ФК3. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати
наукові дослідження актуальних проблем міжнародних відносин,
визначати наукові проблеми, готувати аналітичні матеріали та наукові
доповіді, здійснювати їх оприлюднення.
ФК4. Здатність пропонувати та обґрунтовувати рішення щодо
розв’язання проблемних питань глобального розвитку, міжнародних
відносин, міжнародної та національної безпеки (зокрема, міжнародних та
внутрішньодержавних конфліктів).
ФК5. Здатність полемізувати на тему поточної міжнародної ситуації та
наукового доробку з міжнародної проблематики іноземною
(англійською) мовою.
ФК6. Розуміння сутності процесів глобалізації та здатність здійснювати
ретроспективний аналіз мегатенденцій та мегатрендів глобального
розвитку.
ФК7. Здатність аналізувати глобальні, регіональні та локальні фактори,
формування зовнішньої політики та стратегії України.
ФК8. Здатність оперувати ключовими теоріями, концепціями і методами
дослідження, управління та врегулювання міжнародних конфліктів в
сучасному світі.
ФК9. Здатність систематизувати інформацію про основні міжнародні
події, явища, процеси в ході здійснення наукового дослідження.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Використовувати знання сучасних теоретичних напрямів,
концепцій та методів проведення досліджень в галузі соціальних наук та
політології для формулювання наукової проблеми, обґрунтування
новизни результатів наукового дослідження такої проблеми, його
теоретичного та практичного значення.
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ПРН 2. Здійснювати пошук, аналіз та критичне осмислення інформації з
різних джерел, продукувати нові ідеї.
ПРН 3. Подавати складну інформацію у доступній та зрозумілій формі
усно та письмово (в тому числі іноземною мовою), використовуючи
наукову стилістику та термінологію.
ПРН 4. Демонструвати навички комунікації з широкою науковою
спільнотою та громадськістю з актуальних питань міжнародних відносин
та світової політики, проявляти дипломатичність та повагу до опонента.
ПРН 5. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні
політологічні дослідження, демонструвати дослідницьку вправність,
креативність у генеруванні ідей та досягненні наукових цілей.
ПРН 6. Адаптуватися до нових умов, критично оцінювати результати
своєї роботи, усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього
життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
ПРН 7. Ставити цілі, організовувати та мотивувати людей до їх
досягнення, приймати рішення та відповідально ставитися до
індивідуальної та колективної роботи.
ПРН 8. Використовувати основні категорії теоретичної філософії та
грунтовні знання про теоретичні та прикладні дослідження у сфері
міжнародних відносин та світової політики.
ПРН 9. Застосовувати ключові положення сучасних наукових теорій і
методологію в ході аналізу та прогнозування тенденцій розвитку
глобальної та регіональних міжнародних систем.
ПРН 10. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати наукові
дослідження актуальних проблем міжнародних відносин, визначати
наукові проблеми, готувати аналітичні матеріали та наукові доповіді,
здійснювати їх оприлюднення.
ПРН 11. Висувати пропозиції та обґрунтування рішень щодо розв’язання
проблемних питань глобального розвитку, міжнародних відносин,
міжнародної та національної безпеки (зокрема, міжнародних та
внутрішньодержавних конфліктів).
ПРН 12. Вести дискусію на тему поточної міжнародної ситуації та
наукового доробку з міжнародної проблематики іноземною
(англійською) мовою.
ПРН 13. Давати оцінку процесам глобалізації та здійснювати
ретроспективний аналіз мегатенденцій та мегатрендів глобального
розвитку.
ПРН 14. Поєднувати теоретичні та практичні підходи для встановлення
факторів формування та особливостей зовнішньої політики та стратегії
України.
ПРН 15. Оперувати ключовими теоріями, концепціями і методами
дослідження міжнародних безпекових проблем, управління та
врегулювання міжнародних конфліктів в сучасному світі.
ПРН 16. Систематизувати інформацію про основні міжнародні події,
явища, процеси в ході здійснення наукового дослідження.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Можливе залучення співробітників органів державної влади України,
неурядових та міжнародних організацій, викладачів з вищих навчальних
закладів – партнерів для читання лекцій та проведення майстер-класів.
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Підготовка лекцій та навчальних матеріалів іноземними мовами.
Доступ до баз даних повнотекстових документів таких як: JSTOR,
EBSCO, LexisNexis, Taylor & Francis, Sage journals та інших.

9 – Академічна мобільність
Право здобувачів освіти на академічну мобільність реалізовується
відповідно до норм «Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.08.2015 р. № 579 та «Положення про порядок реалізації
права на академічну мобільність Київського національного університету
імені Тараса Шевченка», затвердженого ректором 29.06.2016 р.
Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах.
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2.ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
Код н/д

1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

2.1. Перелік компонент ОНП
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
1. Обов’язкові компоненти ОНП
Академічне письмо англійською мовою / English
Academic Writing
Філософія науки та інновацій
Мегатренди світової політики
Актуальні проблеми міжнародних відносин (англійською
мовою) / Contemporary Problems of International Relations
Асистентська педагогічна практика

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумкового
контролю
4

3,0

Іспит

6,0
4,0
5,0

Іспит
Іспит
Іспит

10,0

Диференційо
ваний залік

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
28,0
2. Вибіркові компоненти ОНП*
Вибірковий блок 1 (1 дисципліна з переліку). Аспірант обирає 1 дисципліну з переліку
дисциплін згідно з навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня, галузі знань – 29 «Міжнародні відносини», спеціальності –
291 « Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії », що викладаються
фахівцями різних факультетів, інститутів, кафедр Київського національного університету імені
Тараса Шевченка). Кількість кредитів – 4, форма звітності – іспит.
Вибірковий блок 2 (2 дисципліни з переліку)**. Аспірант обирає 2 дисципліни з переліку
дисциплін згідно з навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньонаукового) рівня, галузі знань – 29 «Міжнародні відносини», спеціальності –
291 « Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії », що викладаються
фахівцями Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Кількість кредитів 4*2=8, форма звітності іспит – 2.
Загальний обсяг вибіркових компонент:
12
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
40
*- Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін»
здобувачі освіти мають безумовне право обирати навчальні дисципліни з обов’язкових та
вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а, за умови
погодження з директором Інституту міжнародних відносин, з програм іншого рівня.
**- Перелік навчальних дисциплін (робочі програми навчальних дисциплін) представлено
на офіційному сайті Інституту міжнародних відносин (перелік №2) та на сайті КНУТШ
(перелік №1).
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2.2.Структурно–логічна схема О НП

Академічне письмо
(англійською мовою)
Філософія науки та
інновацій

Мегатенденції
світової політики

Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин
(англійською
мовою)

Асистентська
педагогічна практика

Захист
дисертаційної
роботи доктора
філософії

Дисципліни вільного
вибору аспіранта
(Перелік №1,
Перелік №2)
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» проводиться у формі публічного захисту дисертаційної
роботи доктора філософії.
Вимоги до дисертаційної роботи. Дисертаційна робота доктора філософії в галузі
«Міжнародні відносини» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» виконує основну дослідницьку і фахову кваліфікаційну
функцію, яка полягає у здатності пошукача ступеня доктора філософії вирішувати складні
наукові завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у вигляді власного внеску у
розвиток соціальних і політичних наук.
Вимоги до захисту дисертаційної роботи. Нормативною формою підсумкової
атестації є публічний захист результатів науково-дослідницької роботи, які представлені у
вигляді дисертації. Він дозволяє встановити відповідність рівня науково-дослідницької
підготовки аспіранта інтегральній, загальним та фаховим компетентностям спеціальності
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
Підсумкова атестація аспірантів. Підсумкова атестація аспірантів, що повністю
виконали ОНП підготовки докторів філософії в аспірантурі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії», завершується присудженням наукового
ступеня “доктор філософії” в галузі «міжнародні відносини» за спеціальністю 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» з врученням диплому
встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.
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КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

22

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
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