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

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Найменування
закладу, який
Найменуван
закінчив
Прізвище,
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викладач
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проектної
роботи,
згідно з
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найменуван
документом
ня посади)
про вищу
освіту)
Копійка
Валерій
Володимирович

Директор
Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету
ім. Т. Шевченка,
професор
кафедри
міжнародних медіа
комунікацій та комунікатив-

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

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

Стаж
науковопедагогіч
ної та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність (основні
публікації за напрямом, науково-дослідна
робота, участь у конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та докторантами,
керівництво науковою роботою студентів)
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ї викладача
(найменува
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закладу,
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документа,
тема, дата
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Керівник проектної групи
Доктор політич33 р.
Основні публікації:
1.
Міжнародні
відносини
та
світова
них наук, поліполітика. // К.: ВПЦ “Київський університет”,
тичні
проблеми
2010 Гриф МОН
(лист №1/11-3039 від
міжнародних
13.04.2010 р.) Матвієнко В.М.,Манжола В.А.,
систем та глобаКрушинський В.Ю. (всього 26 чол.) 863 c.
льного розвитку 2. Міжнародні системи та глобальний розвиток /
23.00.04,
тема
В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
та ін. – Київ: Знання, 2014. – 526 с.
докторської
ди3. Європейський Союз: економіка, політика,
сертації: "Теореправо: енциклопедичний словник. Копійка В.В.,
тичний та пракМанжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ
тичний
виміри
«Київський університет», 2011, 368 с.
розширення Єв4.
Регіонознавство
/
Копійка
В.В.,
ропейського соКрижанівський В.П., Ігнатьєв П.М. та ін. (всього
юзу", ДД 004228
9 осіб). К.: ВПЦ «Київський університет», 2014.
647 с.
від 12.03.2005 р.
5. Україна в міжнародних інтеграційних
професор кафедри
3

них технологій

Коппель
Олена
Арнольдівна

Професор
кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої
політики

міжнародних
медіа комунікацій
та
комунікативних
технологій

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

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
12ПР 006014 від
техніки 2012 року за цикл підручників «Україна
27.12.2007 р
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.
Члени проектної групи
Доктор історич38 р.
Основні публікації:
них наук всесві1.Міжнародні відносини та світова політика. //
тня
історія
К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф
07.00.02, профеМОН (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.)
сор
кафедри
Матвієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський
міжнародних
В.Ю. (всього 26 чол.) 863 c.
відносин та зов2.Міжнародні системи та глобальний розвиток /
нішньої політики,
В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
тема докторської
та ін. (всього 13 чол.) – Київ: Знання, 2014. –
дисертації:
526 с.
"Проблема
3. Європейський Союз: економіка, політика,
безпеки Перської
право: енциклопедичний словник. Копійка В.В.,
Затоки в 70-90-ті
Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ
роки", 1999р.
«Київський університет», 2011, 368 с.
4. Гносеологія міжнародних відносин в
контексті парадигмальної еволюції науки.
Всесвітня історія та актуальні проблеми
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Манжола
Володимир
Андрійович

Професор,
завідувач
кафедри
міжнародних відносин
та зовнішньої політики

Київський національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1977р., міжнародні
відносини, спеціаліст з міжнародних відносин,

Доктор історичних наук, всесвітня
історія
07.00.02, професор
кафедри
міжнародних
відносин та зовнішньої політики,
тема докторської
дисертації:

38 р.

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
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
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референт-пере- "Ядерна політика
кладач францу- Франції у 60-80-ті
зької мови
роки", 1993р.

Рижков
Микола
Миколайович

Завідувач
кафедри
міжнародної інформації

Київський національний
університет
імені
Тараса
Шевченка,
1982р., міжнародні
відносини, спеціаліст з міжнародних відносин,

Доктор політичних
наук,
23.00.04. – політичні
проблеми
міжнародних
систем та глобального розвитку ,
тема докторської
дисертації:
«Доктринальний

32 р.

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
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.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
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Андрущенко
Світлана
Вікторівна

Доцент кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики

референт-пере- вимір
стратегій
кладач з анг- зовнішньої полілійської мови
тики США: від
стримування до
глобальної
демократизації»,
ДД 006132 від
06.11.2007
р.
професор кафедри
міжнародної
інформації 12ПР
006074
від
12.06.2010 р.
Київський на- Кандидат
поліціональний
тичних наук, поуніверситет
літичні проблеми
імені
Тараса міжнародних сисШевченка,
тем та глобаль1998р., міжна- ного розвитку родні
відно- 23.00.04, доцент
сини
магістр кафедри міжнароміжнародних
дних відносин та
відносини
зовнішньої політики, тема кандидатської
дисертації:
«Проблеми
безпеки
Середземномор"я
в 90-ті роки»,
2001р

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
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.
19 р.

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 на-
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Константинов
Віктор
Юрійович

Доцент кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики

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

Кандидат
політичних наук, політичні проблеми
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 ( 90ті роки.)», 2000р.

20 р.

уки 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. 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.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.
4. 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.
Автор понад 90 наукових праць. Науковий керівник курсових, магістерських та бакалаврських
робіт. 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.
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Весела
Наталія
Миколаївна

Асистент
кафедри
міжнародних
відносин та
зовнішньої
політики

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

Кандидат
політичних
наук,
23.00.04 – політичні
проблеми
міжнародних
систем та глобального
розвитку, тема кандидатської
дисертації:
«Інтеграційні
процеси в Латинській Америці
та Карибському
басейні:
особливості,
тенденції,
перспективи», 2002р.

19 р.

Маковський
Сергій
Олегович

Асистент
кафедри
міжнародних
відносин та
зовнішньої

Київський національний
університет
імені Тараса
Шевченка,
2002р., міжна-

Кандидат
політичних
наук,
23.00.04 – політичні
проблеми
міжнародних
систем та гло-

16 р.

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.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. Міжнародні системи та глобальний розвиток /
В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук
та ін. – Київ: Знання, 2014. – 526 с.
3. Україна та Європейський Союз. К.: Знання,
2012. 78 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.
5. Відносини Україна – ЄС через призму
Східного партнерства. Актуальні проблеми
міжнародних відносин. К.: ІМВ, 2011. Вип.97,
ч.2., С.3-6
Автор понад 35 наукових праць. Науковий
керівник курсових та бакалаврських робіт.
Учасник українських та міжнародних наукових
конференцій.
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.
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політики

родні відносини магістр
міжнародних
відносини

бального
розвитку,
тема
кандидатської дисертації:
«Європейська
регіоналізація як
елемент
розбудови
системи
багаторівнево-го
управління в ЄС»,
2015 р.

– 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.
Автор понад 30 наукових праць. Науковий
керівник курсових та бакалаврських робіт.
Учасник українських та міжнародних наукових
конференцій.

При розробці проекту Програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії» за рівнем «доктор філософії».
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ
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»
Освітня програма: Міжнародні відносини

Obtained qualification: Doctor of Philosophy
Program Subject Area: International Relations, Public Communication and
Regional Studies, Specialization International Relations
Programme: International Relations
Мова(и) навчання і Українська
оцінювання
Ukrainian
Обсяг освітньої
4 роки, обсяг освітньої складової 40 кредитів ЄКТС,
програми
Тип програми
Освітньо-наукова
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
акредитації
Цикл/рівень
НРК України – 9 рівень,
програми
FQ-EHEA – третій цикл,
ЕQF-LLL – 8 рівень
Передумови
Наявність освітнього ступеня магістра
Форма навчання
Денна, заочна
Термін дії освітньої 4 роки
програми
Інтернет-адреса
http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/
постійного
розміщення опису
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освітньої програми

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

2 – Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованого, інтегрованого у європейський та
світовий науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в
сфері міжнародних відносин, який здатний до самостійної науководослідницької, науково-організаційної та практичної діяльності, а також
науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти
3 - Характеристика освітньої програми
29/ Міжнародні відносини /
291/ Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /

Oсвітньо-наукова, академічна
Проведення досліджень в галузі 29 Міжнародні відносини зі
спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії.
Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика, міжнародні
системи, глобальний розвиток, геополітика.

Особливості
програми

Придатність до
працевлаштування

Подальше
навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання
Інтегральна
компетентність

Загальні

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування в органах державної влади, міжнародних організаціях
(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
сертифікованими програмами та програмами післядипломного 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
заняття, самостійна робота, консультації з викладачами та науковим
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, заліки, диференційні заліки, комплексний іспит
зі спеціальності, захист дисертаційної роботи доктора філософії.
6 – Програмні компетентності
Здатність вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми під час
професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, проводити
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
12

компетентності
(ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

Програмні
результати
навчання
(ПРН)

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.
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
13

Специфічні
характеристики
кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріальнотехнічного
забезпечення
Специфічні

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.

Підготовка лекцій та навчальних матеріалів іноземними мовами.
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характеристики
інформаційного та
навчальнометодичного
забезпечення

Доступ до баз даних повнотекстових документів таких як: JSTOR,
EBSCO, LexisNexis, Taylor & Francis, Sage journals та інших.

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-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
Код н/д

1
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
1. Обов’язкові компоненти ОП
Академічне письмо англійською мовою (English academic
writing)
Філософія науки та інновацій
Мегатренди світової політики
Актуальні проблеми міжнародних відносин (англійською
мовою)
Асистентська педагогічна практика

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
2. Вибіркові компоненти ОП
ВК 1. Перелік №1
(аспірант обирає 1 дисципліну з переліку)
ВК 1.1. Практична філософія та епістемологія науки
ВК 1.2. Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ
ВК 1.3. Європейська грантова система підтримки наукових
досліджень та академічних обмінів
ВК 1.4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер
технологій
ВК 1.5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
ВК 1.6. Наукова бібліографія: практикум
ВК 1.7. Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів
дослідження
ВК 1.8. Професійне
проектне
управління
науковими
дослідженнями
ВК 1.9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
ВК 1.10. Мінерально-сировинна база України
ВК 1.11. Основи системної біології
ВК 1.12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
ВК 1.13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних
технологій
ВК 1.14. Наноструктуровані
полімерні
матеріали
для
біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та
сонячної енергетики
ВК 1.15. ЯМР-спектроскопія для природничих наук
ВК 1.16. Теорія хаосу
ВК 1.17. Математичні основи захисту інформації
ВК 1.18. Математична теорія фінансових ринків
ВК 1.19. Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в
Європі
ВК 1.20. Глобалізаційні процеси в сучасному світі
ВК 1.21. Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумкового
контролю
4

3,0

іспит

7,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит

10,0

Диференційо
ваний залік

28,0

4,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит

4,0

іспит

4,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит

4,0

іспит

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит
іспит
іспит

4,0

іспит

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит
іспит
іспит

4,0
4,0

іспит
іспит
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ВК 2.1.
ВК 2.2.
ВК 2.3.
ВК 2.4.
ВК 2.5.
ВК 2.6.

глобальних та регіональних порівняннях
Українська наукова мова
4,0
Практична риторика
4,0
Технології впливу в діловій комунікації
4,0
Психологія спілкування
4,0
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
4,0
Право інтелектуальної власності
4,0
Ринок цінних паперів
4,0
Лінгвістичне програмування поведінки людини
4,0
Література у глобальному естетичному просторі ХХІ ст.
4,0
Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
4,0
Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
4,0
Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної
4,0
безпеки
Методологія проведення наукових досліджень у сфері
4,0
інформаційних технологій спеціального призначення
IT Essentials ("Основи інформаційних технологій")
4,0
NDG Linux Essentials
4,0
Soft skills (англійською мовою)
4,0
ВК 2. Перелік №2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку)
Сучасна політична наука в США (англійською мовою)
4,0
Некласичні політичні ідеології
4,0
Виборчі системи
4,0
Політична семіотика
4,0
Політична ризикологія
4,0
Ігровий аспект політики
4,0

ВК 2.7.

Політичний екстремізм і сепаратизм

ВК 1.22.
ВК 1.23.
ВК 1.24.
ВК 1.25.
ВК 1.26.
ВК 1.27.
ВК 1.28.
ВК 1.29.
ВК 1.30.
ВК 1.31.
ВК 1.32.
ВК 1.33.
ВК 1.34.
ВК 1.35.
ВК 1.36.
ВК 1.37.

ВК 2.8.
ВК 2.9.

Актуальні питання без пекової політики держави
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального
розвитку
ВБ 2.10. Геополітичний аналіз (англійською мовою)
ВК 2.11. Мегатренди світової політики
ВК 2.12. Міжнародна безпека та конфлікти
ВК 2.13. Методологія та організація міжнародних політичних
досліджень
ВК 2.14. Регіонознавство
ВК 2.15. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин
ВК 2.16. Сучасні механізми регулювання міжнародних відносин
ВК 2.17. Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних
відносинах
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ

іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит

4,0

іспит

4,0
4,0

іспит
іспит

4,0
4,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит
іспит

4,0
4,0
4,0
4,0

іспит
іспит
іспит
іспит

12,0
40,0

17

2.2.Структурно–логічна схема ОП

Академічне письмо
(англійською мовою)
Філософія науки та
інновацій

Мегатенденції
світової політики

Актуальні
проблеми
міжнародних
відносин
(англійською
мовою)

Асистентська
педагогічна практика

Комплексний іспит
зі спеціальності

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 комплексного іспиту зі
спеціальності та публічного захисту дисертаційної роботи доктора філософії.
Вимоги до комплексного іспиту зі спеціальності. Комплексний іспит передбачає
виконання кваліфікаційних завдань за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» і є адекватною формою кваліфікаційних
випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень професійної та наукової підготовки
випускників аспірантури.
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».
Вимоги до присвоєння професійної кваліфікації. 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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ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ФК 1
ФК 2
ФК 3
ФК 4
ФК 5
ФК 6
ФК 7
ФК 8
ФК 9

ВК 2.17

ВК 2.16

ВК 2.15

ВК 2.14

ВК 2.13

ВК 2.12

ВК 2.11

ВК 2.10

ВК 2.9

ВК 2.8

ВК 2.7

ВК 2.6

ВК 2.5

ВК 2.4

ВК 2.3

ВК 2.2

ВК 1.

ВК 2.1

ОК 5

ОК 4

ОК 3

ОК 2

ОК 1

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

+
+
+

+

+ +
+ +
+
+

+

+
+ +
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+ +
+
+ + + +
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+ +
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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 14
ПРН 15
ПРН 16

+

+
+ +
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

ВК 2.17

ВК 2.16

ВК 2.15

ВК 2.14

+
+
+

+
+

ВК 2.13

ВК 2.12

ВК 2.11

ВК 2.10

ВК 2.9

ВК 2.8

ВК 2.7

ВК 2.6

ВК 2.5

ВК 2.4

ВК 2.3

ВК 2.2

ВК 2.1

ОК 5

+
+

ВК 1.

ОК 4

ОК 3

ОК 2

ОК 1

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

+
+

+
+

+
+
+
+ +
+
+
+ +
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+ +

+
+ +
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
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