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П р о гр а м а вступ н и х ви п робуван ь для п ідготовки

за о св ітн ім

ступенем

“м агістр ” за сп ец іал ьн істю 291 “ М іж н арод н і відносини, сусп іл ьн і ком ун ік ац ії та
р егіо н ал ьн і сту д ії ” р о зр о б л ен о на підставі Закону У країн и “П ро вищ у освіту” ,
Закон у У країн и “П ро о св іту ” , “У м ов прийом у до закладів ви щ ої освіти (ЗВ О )
У к р аїн и ” , затв ер д ж ен и х наказом М ін істер ства освіти і науки У країни.
В сту п н и к и п овинні володіти ґрун товн и м и суч асн и м и зн ан н ям и з базових
ди сц и п л ін , щ о ви кл адал и сь за освітн ім рівн ем „б ак ал авр ” : вступ до спеціальності
"М іж народн і відносини", історія м іж н ар о д н и х відносин, м іж н ародн і відносини та
світо ва

п оліти ка,

осн ови

н аук ови х

д ослідж ен ь,

к он ф л іктол огія

та

теорія

переговорів, теорія м іж н ар о дн и х відносин, м іж народні орган ізац ії, ди п л ом ати ч н а
та ко н су л ьська служ ба, д и п л ом ати ч н и й протокол та етикет, зовн іш н я політи ка
У країн и , країнознавство, зовн іш ня п ол іти к а країн світу.
Знання та вм іння, п р о д ем он строван і вступ н и ком н а іспиті з ф аху, незалеж но
від

ф орм и

п роведення,

п р о во ди ться у п и сьм о вій

о ц ін ю ю ться

за

200-бальн ою

ш калою .

Ісп и т

з

ф аху

ф орм і. Загальн и й час, відведен и й на скл адан н я іспиту з

ф аху, не м о ж е п ереви щ увати три (астрон ом ічн і) години.
О соби , які отри м али на іспиті з ф аху м енш ніж 100 балів, п озбавляю ться
п рава

на

у ч асть

у

конкурсі

на

зарахуван н я

за

об ран ою

спеціальністю

(м агістер ськ о ю програм ою ).
Н а осн ові в и щ езгад ан и х д и сц и п л ін каф едрою п ід готовл ен і і затвердж ені
пи тання до іспиту.
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