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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників - 

місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно) 

Стаж 

науково-

педагогіч

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) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікаці

ї викладача 

(найменува

ння 

закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 
Керівник проектної групи 

Борділовська 

Олена  

Анатоліївна 

Доцент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики  

 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1988р., історія і 

суспільство-

знавство, рефе-

рент-пере-

кладач англій-

ської мови 

Доктор політич-

них наук, полі-

тичні проблеми 

міжнародних сис-

тем та глобаль-

ного розвитку - 

23.00.04, тема до-

кторської  ди-

сертації: "Зовніш-

ньополітична 

стратегія Респуб-

ліки Індія в Пост-

біполярний пері-

32 Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф 

МОН  (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) Мат-

вієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю. 

(всього 26 чол.)  863 c.  

2. Українська дипломатична енциклопедія 

3. Монографія «Зовнішньополітична стратегія 

Республіки Індія у пост-біполярний період»ю – 

Київ, ВНЦ «Київський університет», 2008 

4. Ukraine’s Geopolitical Choice: Historical 

Aspects // Eastern Chessboard. Geopolitical 

Determinants and Challenges in Eastern Europe and 

Докторан-

тура 2007-

2010 

Інститут 

міжнарод-

них відно-

син КНУ ім. 

Т.Г. Шевче-

нка 

Підготовка 

до підруч-

ника «Між-

народні від-
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од", ДД 00287 від 

10.11.2011р. до-

цент кафедри 

міжнародних від-

носин та зовніш-

ньої політики 

the South Caucasus. – Ed. By P.Bajor and K.Scholl-

Mazurek. Krakow, 2015 

4.Історія політичної думки. Навчальний енцик-

лопедичний словник-довідник (у співавторстві).. 

За заг. ред. Д.п.н. Н.М.Хома – Львів, Новий світ 

– 2000, 2014 р. – 765 с.:  

5. Роздуми про Індію і Пакистан. Східний світ, 

№3, 2017р. – с.5-20 

Автор понад 70 наукових праць. Учасниця та 

організатор українських та міжнародних науко-

вих конференцій. Автор (у співавторстві) підру-

чників 

1.Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c. 

2.Україна в пост біполярній системі міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Історія політичної думки 

 

носини та 

світова полі-

тика.» (Гриф 

МОН,  лист 

№1/11-3039 

від 

13.04.2010 

р.). 

Члени проектної групи 

Андрущенко 

Світлана  

Вікторівна 

Доцент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1998р., міжна-

родні відно-

сини магістр 

міжнародних 

відносини 

Кандидат полі-

тичних наук, по-

літичні проблеми 

міжнародних сис-

тем та глобаль-

ного розвитку  - 

23.00.04, доцент 

кафедри міжнаро-

дних відносин та 

зовнішньої полі-

тики, тема кан-

дидатської ди-

сертації: «Про-

блеми безпеки 

Середземномор"я 

19 Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинсь-

кий та ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 с. 

2.Україна в міжнародних інтеграційних проце-

сах / Копійка В.В., Головченко В.І., Андруще-

нко С.В. та ін. (всього – 23 особи). К.: ВПЦ «Ки-

ївський 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.) Мат-

1.09.2009 – 

1.01.2010 (1 

семестр) 

Інститут 

світової еко-

номіки та 

міжнарод-

них відно-

син НАН 

України 

Підготов-

лено підруч-

ник «Укра-

їна в постбі-

полярній 
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в 90-ті роки», 

2001р 

вієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю. 

(всього 26 чол.)  863 c. 

Автор понад 80 наукових праць. Науковий кері-

вник курсових, магістерських та бакалаврських 

робіт. Учасниця українських та міжнародних 

наукових конференцій. 

Лауреат державної премії України у галузі на-

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 міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 606 

с. 

системі мі-

жнародних 

відносин: 

підручник» . 

(Гриф МОН  

лист 

№14//18-Г-

2311 від 

21.12.2007 

р.) 

Денисенко 

Ксенія  

Юріївна 

Асистент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

інституту 

міжна-

родних від-

носин Київ-

ського  наці-

онального 

університету 

ім.Т.Шевче-

нка 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2005р., міжна-

родні відно-

сини магістр 

міжнародних 

відносин 

 

Кандидат полі-

тичних наук, 

23.00.04 – полі-

тичні                                                                                                                                                                                                                                    

проблеми між-

народних систем 

та глобального 

розвитку, асис-

тент кафедри мі-

жнародних відно-

син та зовнішньої 

політики, тема 

кандидатської 

дисертації: «Гео-

політика та гео 

стратегія Франції» 

10 Основні публікації: 

1.Європейський Союз: економіка, політика, пра-

во: енциклопедичний словник. Копійка В.В., 

Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2011, 368 с. 

2.  Геополітичні контури Європи: місце України. 

//Актуальні проблеми міжнародних відносин. 

Збірник наукових праць. Випуск 97 (Частина 2)   

- К.: Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Інститут міжнародних відно-

син, 2011, С.157 – 161                                                                                                                   

3. Теоретичні моделі європейської інтеграції // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : 

збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шев-

ченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 

Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці наро-

дження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 76-

79 

2009 – за-

хист канди-

датської ди-

сертації 
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4. Участь України у створенні загальноєвропей-

ського культурного простору. // Політологічний 

вісник. Збірник наукових праць. Випуск 52. К.: 

Київський національний університет імені Та-

раса Шевченка.2011,  С. 293-300 

4. Засади регіональної геоолітики у Франції. // 

Нова парадигма. Збірник наукових праць. Ви-

пуск 98 - К.: Київський національний педагогіч-

ний університет імені М. П. Драгоманова, 2011, 

С. 169-180 

5. Геополітичні контури Європи / В.А. Ман-

жола, С.В. Андрущенко, К.Ю. Денисенко // На-

уковий вісник Дипломатичної академії України / 

Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – 

Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія 

і світовий порядок: зміст, закономірності, меха-

нізми розвитку. – С. 17-25. 

Автор понад 30 наукових публікацій. Науковий 

керівник курсових та бакалаврських робіт.  Уча-

сниця українських та міжнародних наукових 

конференцій. 

Капітоненко 

Микола  

Геннадійович 

  

 

Доцент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2001р., міжна-

родні відноси-

ни магістр 

міжнародних 

відносини 

  

Кандидат політи-

чних наук, 

23.00.04 – політи-

чні проблеми 

міжнародних сис-

тем та глобально-

го розвитку, 

17 1.Монографія «Міжнародні конфлікти» (Реко-

мендовано МОН України лист лист №1.4/18-Г-

1201 від 28.11.06 р.) 
2.Україна в пост біполярній системі міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 606 

с.  
4.G Simons, M Kapitonenko, V Lavrenyuk, E 

Vlaeminck. The Politics and Complexities of Crisis 

Management in Ukraine: A Historical Perspective. - 

Routledge, 2017 

5.M.Kapitonenko. Ukrainian Crisis as an Ongoing 

02.2010 – 

06.2010 

Дипломати-

чна академія 

при МЗС 

України 
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Threat to Regional Security //  Studia Politica; 

Romanian Political Science Review 16 (1), 9, 2016. 

 

 

Галака  

Сергій Пав-

лович  

Професор 

кафедри 

міжнарод-

них відно-

син та зов-

нішньої по-

літики 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1978р., міжна-

родні відноси-

ни, спеціаліст з 

міжнародних 

відносин, ре-

ферент-

перекладач з 

англійської 

мови 

Доктор політич-

них наук, політи-

чні науки - 

23.00.04, профе-

сор кафедри між-

народних відно-

син та зовнішньої 

політики, тема 

докторської   ди-

сертації: "Ядерне 

нерозповсюджен-

ня у світовій полі-

тиці" 2006р. 

39 1.Міжнародні системи та глобальний розвиток / 

В. А. Ма¬нжола, О. А. Коппель, О. С. Пархом-

чук та ін. (всього 13 чол.)   – Київ: Знання, 2014. 

– 526 с. 

2. Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф 

МОН  (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) Мат-

вієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю. 

(всього 26 чол.)  863 c. 

3.Режим експортного контролю 

Докторанту-

ра Інституту 

міжнарод-

них відно-

син 

Константинов 

Віктор  

Юрійович 

  

   

 

 

Доцент ка-

федри між-

на¬род-них 

відно-син та 

зов-нішньої 

по-літики 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1995р., спеціа-

ліст з  міжна-

родних відно-

сини, перекла-

дач з францу-

зької мови 

Кандидат полі-

тичних наук, по-

літичні 

про¬блеми між-

на¬родних сис-

тем та глобаль-

ного розвитку 

23.00.04, до¬цент 

кафедри міжнаро-

дних відносин та 

зо¬внішньої полі-

тики, тема кан-

дидатської ди-

сертації: «Про-

блема європей-

ської регіональної 

стабільності в 

22 Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Ман¬жола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинсь-

кий та ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 с. 

2. Міжнародні системи та глобальний розвиток / 

В. А. Ма¬нжола, О. А. Коппель, О. С. Пархом-

чук 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.) Мат-

вієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю. 

(всього 26 чол.)  863 c. 

4. Європейський Союз: економіка, політика, 

право: енцик¬лопедичний словник. Копійка 

В.В., Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: 

ВПЦ «Київський університет», 2011, 368 с. 

1.09.2003-

31.12.2003 

Інститут 

світової еко-

номіки та 

міжнарод-

них відно-

син НАН 

України 



8 

 

контексті розши-

рення НАТО ( 90-

ті роки.)», 

Автор понад 90 наукових праць. Науковий кері-

вник курсових, магістерських та бакалаврських 

робіт. Учасник украї¬нських та міжнародних 

на-укових конференцій. Лауреат державної пре-

мії України у галузі науки і техніки 2012 року за 

цикл підручників . 

 

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 

 

«Східноєвропейські дослідження» / «Eastern European studies» 

зі спеціальності 

№ 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»\  
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Магістр 

Спеціальність: 291 Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій за спеціалізацією міжнародні відносини 

Освітня програма: Східноєвропейські дослідження 

 

Obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area: International Relations, Public Communication and 

Regional Studies, Specialization International Relations 

Programme: Eastern European Studies 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Англійська, українська 

English, Ukraine 

Обсяг освітньої про-

грами 

90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1.5 роки 

90 credits ECTS,  

term of study 1,5 year  

Тип програми Освітньо-професійна, академічна 
educational-professional, academic 

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного підрозді-

лу у якому здійснюєть-

ся навчання  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Інститут міжнародних відносин  

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Institute of International Relations 

Назва закладу вищої 

освіти який бере уч-

асть у забезпеченні 

програми (заповнюється 

для програм подвійного і 

спільного дипломування)  

- 

Офіційна назва освіт-

ньої програми, 

ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу (заповнюється 

для програм подвійного і 

спільного дипломування) 

- 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Україна, 2012 рік 

(наказ МОН України від 12.10.2012 р. №2491-л) 

Ministry of science and education, youth and sport of Ukraine, Ukraine, 2012 

(order, MSE Ukraine, 12.10.2012, №2491-l) 

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або спеціаліста, або магістра 

Educational level of bachelor or specialist or master is required 



10 

 

Форма навчання Денна  

Full-time 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

5 years 

Інтернет-адреса пос-

тійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

http://www.iir.edu.ua/education/international_relations/ 

2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка висококoваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегро-

ваного у європейський науково-освітній простір фахівця в галузі міжна-

родних відносин з акцентом на східноєвропейські проблеми політичного 

розвитку, який володіє фундаментальними знаннями і розумінням схід-

ноєвропейської ситуації в контексті регіонального і глобального розвит-

ку, здатного застосовувати отримані знання в професійній діяльності і 

подальшої науково-дослідницької та практичної робо-ти, а також  викла-

дання відповідних дисциплін у вищих навчальних закладах. 

 

The aim of the EP is to prepare a highly qualified, competitive as well as inte-

grated in international and European scientific and educational space spe-

cialist in the sphere of international relations with the focus on Eastern Euro-

pean studies, with fundamental knowledge and who can apply the knowledge 

and deep understanding of the situation in Eastern Europe in regional and 

global context, gained in professional activities and  ready for further re-

search and practical activities in the field of political science and teaching of 

related subjects in higher education institutions. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / спеціа-

льність / спеціалізація 

програми) 

Міжнародні відносини/  

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /  

Східноєвропейські дослідження 

 

International Relations / 

International Relations, Public Communication and Regional Studies/ 

Eastern European Studies 

Орієнтація освітньої 

програми 

Oсвітньо-професійна академічна 

Educational-professional academic 

Основний фокус освіт-

ньої програми та спе-

ціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні ко-

мунікації та регіональні студії з акцентом на дослідженні особливостей 

Східноєвропейського регіону, факторах формування і імплементації зов-

нішньополітичних рішень країн регіону та ролі позарегіональних акторів 

в розвитку регіональної ситуації. 

 

Special education on international relations specialization, social communica-

tion and regional studies focused in the research of Eastern European area, 

shaping factors and implementations of foreign policy decisions and the role 

of non-regional actors in the development of regional situation. 

 

Ключові слова: міжнародні відносини, регіональний розвиток, геополі-

тика, європейська політика, інтереси України в регіоні Східної Європи 

Східна Європа в світовій політиці, європейські дослідження, політика 

великих держав щодо Східної Європи, розширення ЄС на схід, Нова 

Східна Європа, роль і місце України в регіоні.. 
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Key words: international relations, regional development, geopolitics, Euro-

pean politics, interests of Ukraine in the region of Eastern Europe, Eastern 

Europe in World’s Politics, European studies, Major Powers politics towards 

Eastern Europe, The EU enlargement on East, New Eastern Europe, Role of 

Ukraine in regional affairs. 

Особливості програми Вища освіта за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні комуніка-

ції та регіональні студії, з акцентом на дослідження Східноєвропейського 

регіону та особливостей зовнішньополітичного курсу країн регіону, ролі 

і місця України в регіоні. 

 

Higher education in the field of international relations, public communication 

and regional studies, focused on the research of Eastern European region, 

foreign policy of the nations of the region, role and place of Ukraine in the 

region. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-

влаштування 

Професійна діяльність у сфері міжнародних відносин, європейської інте-

грації, політичного аналізу і суспільно-політичних процесів та зовніш-

ньої політики країн регіону.   

 

Professional activity in the sphere of international relations, European inte-

gration, political analyses and social-political processes and foreign policy of 

the nations of the region.   

Подальше навчання Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти задля 

отримання ступеню «доктор філософії», підвищення кваліфікації й 

отримання додаткової освіти за сертифікованими програмами та програ-

мами післядипломного навчання, а також навчання впродовж життя. 

 

Possibility of continuing education at the third level of higher education with 

the purpose to receive the degree "doctor of philosophy", advanced training 

and obtaining additional education in certified programs and programs of 

post-graduate studies, as well as lifelong learning. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та нав-

чання 

Загальний стиль навчання – студенто-центроване. Лекції, семінари, са-

мостійна робота, практичні заняття, консультації з викладачами. Під час 

останнього року половина часу дається на написання магістерської робо-

ти, яка також презентується та обговорюється за участі викладачів та 

одногрупників.  
 
General style of education - student-oriented, on the basis of auditorium and 

independent work. 

Forms of training: lectures, seminars, practical classes, independent work on 

the basis of textbooks, periodicals and notes, consultations with teaching staff. 

During the last semester a special time is given for writing master's thesis, 

which is also presented to the professors and classmates and discussed with 

the participation of  the teaching staff and group members. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, модульні конт-

рольні роботи, експертні політичні ессе, виконання практичних завдань 

(кейси), комплексний кваліфікаційний іспит з міжнародної політики, 

захист магістерської роботи.  
 
Written exams, credits, analytical papers, reports, presentations, current con-
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trol, complex qualification exam in international relations, preparation and 

defense of master's thesis. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетен-

тність 

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і про-

блеми 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.  
 
The ability to solve complex theoretical and practical tasks and problems dur-

ing professional activities in the field of international relations, foreign policy, 

international communications and regional studies, or in the process of study 

that involves research and / or innovation and is characterized by uncertainty 

of conditions and requirements. 

Загальні компетентно-

сті (ЗК) 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.                         

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.     

CC1.The ability to undermine and solve the problems. The understanding of 

key professional subjects and activities. 

 

ЗК2.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності.  

CC2. The ability to learn and obtain modern knowledges and implement them 

practically. 

 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово.  

CC3.The capability to communicate in state and foreign languages, oral and 

written both. 

 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

CC4. The ability to search, proceed and analyze the information from 

different sources, with informational and communicational technologies in 

particular. 

 

ЗК5. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

CC5. The ability to be argumentative in making solution process, to estimate 

the results critically and to ensure the solutions. 

 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

CC6. The ability to generate new ideas, to make an initiative.          

           

ЗК7. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність 

бути критичним і самокритичним.       

CC7.  The ability to motivate the people and to move on common goal. The 

ability to be critical 

.                           
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ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті.     

CC8. The ability to be adjusted to the new situation, in the international 

context.                                   

 

ЗК9. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різномані-

тності та багатокультурності, здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів діяльності). 

CC9. The capabilities of interactivity, respect and  communication with the 

different groups of experts. 

 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.   

CC10.The ability of abstract thinking, analysis and synthesis. 

 

ЗК11. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

CC11.Knowledge and understanding of the subject area and understanding of 

professional activity. 
Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні 

тенденції розвитку світової політики. 

SC 1. Deep knowledge of the nature, dynamics and principles of the 

international relations, types and sorts of the international actors, current 

trends of global politics. 

 

ФК 2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на 

міжнародні відносини. 

SC 2. The understanding of the processes of globalization and their influence 

on the international relations. 

 

ФК 3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у 

різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, гуманітарному, культурному та 

інформаційному. 

SC 3. The ability to analyze and forecast international relations in different 

contexts: political, security, law, humanitarian, cultural and informational. 

 

ФК 4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародної відносин і світової політики у політичній, економічній, 

юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

SC 4. Deep knowledge of theoretical and practical studies of international 

relations and global politics in political, economic and law as well as 

interdisciplinary studies. 

 

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. 

SC 5. Deep knowledge of the nature and sources of the foreign policy of the 

state, principals of the foreign policy system’s organization and institutes of 

foreign policy implementation. 
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ФК 6. Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем 

міжнародних відносин та світової політики,  професійно готувати 

аналітичні матеріали та довідки. 

SC 6. The ability to provide applied analytical research of the international 

relations and global politics, professional analytic papers and reports. 

 

ФК 7. 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. 

SC 7. The ability to organize and hold international meetings and 

negotiations, to work in the frame of the conferences and other formats of 

international collaborations, to deal with the diplomatic and international 

documents. 

 

ФК 8. Поглиблені знання про організацію та функціонування 

Європейського Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних 

процесів та місця в них України. 

SC 8. Deep knowledge of the current European integrational processes and 

the role and place of Ukraine. 

 

ФК 9. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

SC 9. The understanding of the peculiarities of the states and regions devel-

opment, modern global, regional and local processes and the place of 

Ukraine. 

 

ФК 10. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у 

сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, зов-

нішньої політики (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних кон-

фліктів). 

SC 10. The ability to create the approaches to the problem’s solving and tasks 

in the sphere in the sphere of international relations, international and 

national security (international and interim conflicts in particular). 

 

ФК 11. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові 

дослідження проблем міжнародних відносин, визначати наукові 

проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну 

апробацію. 

SC 11. The ability to organize and implement scientific research, to prepare 

research papers and reports, to provide their public distribution. 

 

ФК 12. Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання 

усного та письмового перекладу з фахової тематики міжнародних відно-

син. 

SC 12. Foreign languages’ professional knowledge, ability to provide oral 

and written professional translation in the sphere of international relations. 

 

ФК. 13. Поглиблені знання про визначення регіону і специфіку східно-

європейської політичної ситуації. 

SC 13.Profound knowledge of the region’s definition and specifics of the 

Eastern European political situation. 
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ФК 14. Можливість забезпечити геополітичний аналіз регіону Східної 

Європи. 

SC 14.The ability to provide geopolitical analysis of the region of Eastern 

Europe. 

 

ФК 15. Розуміння сутності та динаміки процесів «повернення до Євро-

пи» в 90-х рр. 20 ст. 

SC 15.The understanding of nature and  dynamics of “Return to Europe” 

processes in 90-s  

 

ФК 16. Здатність аналізувати співіснування процесів глобалізації і 

регіоналізації в міжнародних відносинах 

SC 16.The ability to analyze the coexistence of the processes of globalization 

and regionalization in the international relations. 

 

ФК 17. Фахові навички в аналізуванні і прогнозуванні основних трендів 

політичного розвитку в регіоні і світі 

SC 17.Competent approach to analyzes and forecasts of the main trends of 

political development regionally and globally. 

 

ФК 18. Поглибленні знання про вплив позарегіональних акторів на роз-

виток ситуації в Східній Європі. 

SC 18.Deep knowledge of the non-regional actors’ influence onto the devel-

opment of the situation in Eastern Europe. 

 

ФК 19. Розуміння процесів взаємозалежності регіональних і поза-

регіональних тенденцій. 

SC19.The understanding of the interdependence of regional and non-regional 

processes. 

 

ФК 20. Здатність аналізувати виклики і загрози регіонального розвитку. 

SC 20.Сapability to analyze the main threats and challenges of regional de-

velopment. 

 

ФК 21. Розуміння ролі і місця України в Східній Європі. 

SC 21.The understanding of the place and role of Ukraine in Eastern Europe. 

 

ФК 22. Поглиблені знання про субрегіональні організації та ступінь по-

літичного й економічного співробітництва країн Східної Європи. 

SC22.Deep knowledge of sub-regional organisatioms and the level of political 

and economic collaboration of the countries of Eastern Europe. 
 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

 

ПРН 1. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі навчан-

ня, щодо природи, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики. 

PRE 1. To demonstrate fundamental knowledge, obtained during the educa-

tion, about the nature, sources and directions of the international relations’ 

evolution, international politics, foreign policy of the nations, theoretical stud-

ies of the international relations and global politics. 
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ПРН 2.Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та аналі-

зувати їх плив на міжнародні відносини 

PRE 2.To demonstrate the understanding of the core processes of globaliza-

tion and to analyze their impact onto international relations. 

 

ПРН 3. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та наці-

ональної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів, 

підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі та у зовнішній політиці держав. 

PRE 3.To demonstrate deep knowledge of the problems of national and inter-

national conflicts, attitudes and mechanisms of international security and for-

eign policy of the state. 

 

ПРН 4. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій, 

проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, регі-

ональному та локальному контекстах. 

PRE 4.To demonstrate the knowledge of the nature of international communi-

cations, states’ development problems in global, regional and local contexts. 

 

ПРН 5. Вміти збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг інформа-

ції про стан міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої полі-

тики держав. 

PRE 5. To have an ability to collect and analyze the massive number of the 

information about the condition of the international relations, global politics 

and foreign policy of the states. 

 

ПРН 6. Вміти визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, без-

пекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глоба-

льного розвитку. 

PRE 6. To have the skills of forecasting political, diplomatic and security 

challenges in the sphere of international relations and global development. 

 

ПРН 7. Вміти оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополіти-

чні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких про-

блем. 

PRE 7. To have the skills of estimating and forecasting international and for-

eign policy problems and situations, to propose approaches of solving of the 

related problems. 

 

ПРН 8. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин та світової політики. 

PRE 8. To prepare analytical papers, reports and documents as per the inter-

national situation and global politics. 

 

ПРН 9. Оцінювати  міжнародні події, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

PRE 9. To estimate international events, processes in the sphere of interna-

tional cooperation and international security, collaboration and conflict in the 

international systems. 
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ПРН 10. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах. 

PRE 10. To implement the diplomatic activity and international cooperation 

activity.  

 

ПРН 11. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів прикла-

дних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової полі-

тики.  

PRE 11. To provide the creation and implementation of the practical projects 

on the international relations, foreign policy and global politics research. 

 

ПРН 12. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові дослід-

ницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій. 

PRE 12. To organize and implement individual and common research projects 

in the sphere of international relations, foreign policy and global politics, 

regional studies and international communications. 

 

ПРН 13. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та реаліза-

ції прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного співробітниц-

тва та дипломатії. 

PRE 13. To communicate with the specialists of different spheres within the 

creation and implementation of the scientific projects in the sphere of interna-

tional collaborations and diplomacy. 

 

ПРН 14. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнарод-

них відносин та зовнішньої політики. 

PRE 14. To organize and provide professional discussions in the sphere of 

international relations and foreign policy. 

 

ПРН 15. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних від-

носин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати опо-

нентів і їхню точки зору. 

PRE 15. To take part in the professional discussions on the problems of inter-

national relations, foreign policy and international communications, to re-

spect the opponents an their attitudes. 

 

ПРН 16. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, про-

блеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних від-

носин. 

PRE 16. To inform the specialists and the public about the ideas, problems, 

solutions and personal experience on the current international issues. 

 

ПРН 17. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах між-

народних відносин  

PRE 17. Professionally to defend the national interests of Ukraine in the dif-

ferent spheres of international relations. 

 

ПРН 18. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності. 

PRE 18. To demonstrate the ability to learn more with the high level of inde-

pendence.  
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ПРН 19. Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особис-

тий  професійний розвиток. 

PRE 19. To estimate the results of your own job and to be responsible for your 

professional development. 

 

ПРН 20. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за 

командну роботу. 

PRE 20. To make decisions independently, to be a leader, to be responsible 

for the team job. 

 

ПРН 21.  Демонструвати фундаментальні знання щодо визначення меж, 

ролі і важливості регіону Східної Європи в сучасних міжнародних відно-

синах. 

PRE 21. To demonstrate the fundamental knowledge as per the territory of 

Eastern Europe as well as the role and importance of the region in current 

international relations  

 

ПРН 22. Показати розуміння основних історичних процесів, які визначи-

ли процес «повернення в Європу» країн ЦСЄ.  

PRE 22.To show the understanding of the main historical factors, which 

shaped the “Return to Europe” processes. 

 

ПРН 23. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації і регіо-

налізації  та їх співвіднесення в сучасній глобальній ситуації.  

PRE 23. To demonstrate the understanding of the nature and core issues of 

globalization and regionalization as well as the co-existence of these trends. 

 

ПРН 24. Аналізувати сукупність чинників, які визначають наукове 

наповнення терміну «Східна Європа». 

PRE  24. To analyze all the shaping factors to scientifically use the term 

“Eastern Europe”. 

 

ПРН 25. Демонструвати поглиблені знання проблем регіональної  

безпеки та впливу позарегіональних акторів на розвиток ситуації в 

Східній Європі.  

PRE 25. To demonstrate deep knowledge of the regional security complex and 

the influence of non-regional actors in regional development of Esstern Eu-

rope. 

 

ПРН 26. Вміти збирати та аналізувати значний обсяг інформації про 

стратегії Європейського Союзу, Російської Федерації, США і КНР щодо 

регіону.  

PRE  26. To provide a capacity if collecting and analyzing the massive num-

ber of the information about the strategies of the European Union, Russian 

federation, the United States and China toward the region. 

 

ПРН 27. Демонструвати розуміння при-роди економічних і соціальних 

перетворень в країнах ЦСЄ у пост-біполярний період. 

PRE 27. To demonstrate the understanding of the nature of economic and 

social transformation in CEE states in post-bipolar period. 
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ПРН 28. Вміти прогнозувати політичні, економічні, безпекові і соціальні 

суспільні й інші ризики, які постають перед державами регіону.  

PRE 28. To have a possibility to forecast political, economic and security 

threats and challenges, which countries of the region are facing. 

 

ПРН 29. Вміти оцінювати та аналізувати вплив глобальних подій на роз-

виток регіональної ситуації та зміни в конфігурації співробітництва дер-

жав ЦСЄ з великими державами (США і КНР зокрема).  

PRE 29. To provide a capacity of estimating and analyzing the impact of the 

global issues onto the development of regional situation and the changes in 

the configuration of the EE nations’ collaboration with major powers (US and 

China in particular). 

 

ПРН 30. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин в регіоні і позицію України щодо регіональних 

подій.  

PRE 30.To prepare the analytical reports and papers on the international and 

regional situation and the position of Ukraine as per the events and trends in 

Eastern Europe. 

 

ПРН 31. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та 

реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного спів-

робітництва.  

PRE  31. To cooperate with the specialists from the other fields with the aim 

to create and implement scientific and practical projects in the sphere of in-

ternational collaboration. 

 

ПРН 32. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері східноєв-

ропейських досліджень. 

PRE 32.To organize and provide professional discussions in the sphere of 

Eastern European studies. 

 

ПРН 33. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію та ідеї 

щодо майбутнього Східної Єв-ропи і України в регіоні зокрема.  

PRE 33.To inform and discuss with the specialists and other interested audito-

rium the ideas on the future of Eastern Europe and Ukraine in regional devel-

opment in particular. 

 

ПРН 34. Організовувати й імплементувати дослідження, присвячені 

посиленню ролі країн Східної Європи в сучасних регіональних і 

глобальних справах. 

PRE 34.To organize and implement the research on enhancing the role of 

Eastern European nations in contemporary regional and global issues. 

 

ПРН 35. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах 

міжнародних відносин, регіональних зокрема, на дипломатичних заходах 

та під час науково-практичних заходів. 

PRE 35. To provide a professional defense of the national interest of Ukraine 

in different spheres of the international relations, on the regional level in par-

ticular, in the diplomatic and scientific events. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характери- Володіння іноземними мовами на рівні не менш ніж В-2, підтверджений 
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стики кадрового 

забезпечення 

відповідним сертифікатом. 
 
The knowledge of English, not lower than B-2, confirmed by the certificate. 

Специфічні характери-

стики матеріально-

технічного забезпечен-

ня 

Аудіо-візуальний комплекс для проведення дистанційного навчання 

 

Audio-Visual complex to provide distance education. 

Специфічні характери-

стики інформаційного 

та навчально-

методичного забезпе-

чення 

Підготовка лекцій і навчального матеріалу англійською мовою; наяв-

ність засобів аудіо-візуального відображення інформації, комп’ютерного 

обладнання; наявність обладнання для проведення відео та мережевих 

конференцій. 

Доступ до баз даних повнотекстових документів спеціалізованого 

JSTOR, EBSCO, LexisNexis, Taylor & Francis, Sage journals та інших. 

 

Lectures and educational materials in English; availability of means of audio-

visual display of information, computer equipment; availability of equipment 

for video and network conferences. 

The ability to get the full format documents of specified character (JSTOR) 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої осві-

ти 

За умови володіння державною мовою, а також володіння іноземною 

мовою на рівні, що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з 

мовної освіти. 

 

Provided that the state language is sufficiently qualified, as well as knowledge 

of the foreign language at the level corresponding to the European language 

education recommendations. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Східноєвропейські дослідження 

East European Studies 

3,0 Залік 

credit 

    ОК 2. Східна Європа в світовій політиці   

Eastern Europe in World Politics 

7,0 Іспит 

exam 

ОК 3. Міжнародні конфлікти в Східній Європі    

International conflicts in Eastern Europe 

4,0 Іспит 

exam 

ОК 4. Геополітика  

Geopolitics 

4,0 Іспит 

exam 

ОК 5. Україна в світовій політиці  

Ukraine in World Politics 

4,0 Залік 

credit 

ОК 6. Інститути регіональної інтеграції в Східній Європі   

Institutes of Regional Integration in Eastern Europe  

3,0 Залік 

credit 

ОК 7. Націоналізм в політиці країн Східної Європи  

Nationalism in East European Politics 

3,0 Залік 

credit 

ОК 8. Регіональний вимір у дослідженнях міжнародної 

безпеки  

International security studies: Regional Implications 

3,0 Залік 

Credit 

ОК 9. Виконання магістерської роботи 

Master Thesis 

12,0 Захист 

ОК 10. Переддипломна практика 

 

Pre-Diploma Internship 

9,0 Диференціо-

ваний залік 

Differentiated 

credit 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 53,0 10 

ВБ 1. Зовнішньополітичні стратегії країн Східної Європи  

Foreign Policy strategies of Eastern European coun-

tries 

4,0 Іспит 

Exam 

ВБ 2. Політика США у Східній Європі 

US policy towards Eastern Europe 

3,0 Залік 

Credit 

ВБ 3. Забезпечення безпеки в країнах Східної Європи   

Security sector in Eastern European countries 

3,0 Залік 

Credit 

ВБ 4. Політика ЄС щодо Східної Європи 

EU policy towards Eastern Europe 

2,0 Залік 

Credit 

ВБ 5. Європейська та Східноєвропейська політика Росії   

European and East European policy of Russia 

4,0 Іспит 

Exam 

Вибір з переліку 

ВБ 6. Практикум перекладу /  Українська мова 

 

7,0 Залік 

Credit 

ВБ 7. Практикум перекладу / Політичні процеси в Украї-

ні та у країнах Східної Європи  

7,0 Залік 

Credit 
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ВБ 8. Енергетична безпека в Чорноморсько-

Каспійському регіоні // Чорноморський регіон: 

безпека, інститути, розвиток  

 

3,0 Іспит 

exam 

ВБ 9. Нерозповсюдження та експортний контроль у Схі-

дній Європі // Зовнішня політика Польщі Сучасні 

міжнародні відносини 

3,0 Залік 

Credit 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 20,0 4 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРО-

ГРАМИ 
90 19 
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2.2 Cруктурно-логічна схема ОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Східна 

Європа в 

світовій 

політиці  

Міжнародні 

конфлікти в 

СЄ 
 

Забезпечення безпеки 

в країнах Східної  
Європи 

Політичні процеси в Укра-

їні та у країнах Східної 

Європи 

Геополітика 

Регіональний вимір 

у дослідженнях 
міжнародної без-
пеки 

Інститути регіональної 

інтеграції в Східній 
Європі   
 

Європейська та 

Східноєвропейська 

політика Росії   

 
Зовнішньопол

ітичні 

стратегії країн 

Східної 

Європи 

Націоналізм в 

політиці країн 

Східної Євро-

пи 

Політика ЄС 

щодо країн 

Східної Євро-

пи 

Політика 

США у Схід-

ній Європі 

Україна в світовій 

політиці 

Переддипломна практика 

 
Виконання магістерської ро-

боти 

 

Комплексний кваліфікаційний іспит  

з міжнародних відносин 
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2. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньої програми «Зовнішня політика» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» проводиться у формі 

комплексного кваліфікованого 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». 

 

Умови присвоєння професійної кваліфікації: 2443.2 – політолог-міжнародник 

1) проходження науково-виробничої практики; 

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 не нижче 75 балів на підсумковій атестації.  

Комплексний кваліфікований іспит 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 7, ПРН -9, ПРН – 12, ПРН 21, ПРН 22, ПРН 25.  

Під час оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи перевіряються такі 

програмні результати навчання: ПРН 2, ПРН -11, ПРН 18, ПРН 27, ПРН 28, ПРН 32, ПРН 

34. 

Написання магістерської роботи має базуватись на використанні матеріалів, 

наданих органами державної влади, міжнародних організацій чи аналітичних центрів, де 

працевлаштований чи проходив  науково-виробничу практику студент. В магістерський 

роботі має бути представлено практичне вирішення питання міжнародно-політичного 

регулювання певної сфери світової політики. Робота має містити відомості про апробацію 

чи практичне застосування результатів магістерського дослідження.  

 

2. APPLICATION FORM OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. 

 

        The diploma of graduates of the foreign policy program "Foreign Policy" of specialty 291 

"International relations, public communications and regional studios" is carried out in the form 

of a complex qualifying examination and public defense of the qualification master's work and 

ends with the issuance of the document of the established model on awarding him a master's 

degree with the awarding of an educational qualification "Master of International relations, 

public communications and regional studies ". 

 

          Terms and conditions of assignment of professional qualification: 2443.2 - political 

scientist in international relations. 

1) passing of the scientific practice; 

2) the choice of a specialized block of disciplines from the curriculum and obtaining an average 

score of not lower than "75" based on the results of compiling all the disciplines that are 

included in it; 

3) receiving no less than 75 points in the final certification. 

           

         Complex qualified foreign policy exam is carried out in writing and verbally by providing 

answers to questions raised. During the evaluation, the following programm learning outcomes 

are verified: PRE 1, PRE 2, PRE 3, PRE 7, PRE-9, PRE-12, PRE- 21, PRE- 22, PRE 25. 

During the evaluation of the qualification master's work, the following programmatic learning 

outcomes are verified: PRE- 2, PRE-11, PRE- 18, PRE - 27, PRE - 28, PRE- 32, PRE- 34. 

Writing a master's thesis should be based on the use of materials provided by public authorities, 
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international organizations or think tanks, where the student is employed or passed scientific 

and production practice. In master's work should be presented a practical solution to the issue of 

international-political regulation of a certain area of world politics. The work should contain 

information about the approbation or practical application of the results of the master's study.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
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