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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

та членів 

проектної групи 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, 

тема дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача  

Матвієнко Віктор 

Михайлович 

(керівник) 

завідувач 

кафедри 

міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського  

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський 

державний 

університет 

ім. 

Т.Г.Шевченка

, 1984 р., 

історія, 

історик, 

викладач 

історії та 

суспільство-

знавства 

доктор історичних 

наук, 07.00.02 – 

всесвітня історія, 

професор кафедри 

міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби, тема 

докторської  

дисертації: «Політика 

УНР та Української 

Держави щодо 

новопосталих 

державних утворень на 

території колишньої 

Російської імперії 

(1917-1921 рр.)», 2003 

р.  

29 років 

наукової 

роботи та 

 26 років 

науково-

педагогічної 

роботи 

1. Основні публікації: 

Кількість публікацій – понад 200, 

зокрема: 

1. Дипломатична історія України: 

підручн. / Володимир Головченко, 

Віктор Матвієнко. – Київ: Ніка-Центр, 

2018. – 420 с. 

2. Матвієнко В.М., Шинкаренко Т.І. 

Культурна дипломатія: навчальний 

посібник (за заг.ред. І.Б. Матяш, В.М. 

Матвієнка: Інститут міжнародних 

відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 

Наукове товариство історії дипломатії. 

– Київ, 2021). 

3. Українська дипломатична 

енциклопедія в 5-ти т. – Харків: Фоліо, 

2013. – 454 статті (Відповідальний 

секретар видання). 

4. Матвієнко В.М. (у співавт.) 

«Новоросія» чи Україна: східні кордони 

незалежної України в ретроспективі. 
Український альманах. Об’єднання 

українців у Польщі. – Варшава, 2015. – 

С. 57-77. – (Wydawca: Zwiazek 

Ukraincov w Polske) 

5. Матвієнко В.М. Дипломатична та 

консульська служба у вимірі 

особистості. – Бібліотека наукового 
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щорічника «Україна дипломатична», 

випуск №13. – Київ, 2016. – С.6-19; 153-

157; 270-285. 

6. Viktor Matviyenko, Natalia Yakovenko. 

NATO–Russia: Failed Partnership // 

Transformacia Organizacji Traktatu 

Pólnocnoatłantyckiego a uwarunkowania 

wewnętrzne tego procesu. – Toruń: Adam 

Marszałek, 2020. – S. 119–134. 

2. науково-дослідна робота: 

дослідження проблем міжнародних 

відносин ХХ-ХХІ ст. та історії 

української дипломатії, багатостороння 

дипломатія та інтеграційні процеси 

сучасності, зовнішня політика і 

дипломатична практика України. 

3. участь у конференціях і семінарах:  

Постійно бере участь у міжнародних і 

національних науково-практичних 

конференціях. 

4. робота з аспірантами і докторантами: 

є науковим керівником аспірантів та 

науковим консультантом докторантів. 

Захищено 9 кандидатських дисертацій. 

 5. керівництво науковою роботою 

здобувачів вищої освіти: є науковим 

керівником по написанню курсових і 

магістерських робіт. 

Петюр Роман 

Костянтинович 

доцент кафедри 

міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського  

національного 

університету 

Інститут 

міжнародних 

відносин, 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2003 р., 

міжнародні 

відносини, 

кандидат політичних 

наук, політичні 

проблеми 

міжнародних систем 

та глобального 

розвитку – 23.00.04, 

доцент кафедри 

міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби, тема 

16 років 

науково-

педагогічної 

роботи 

1. Основні публікації: 

Кількість публікацій – 60, зокрема: 

1. Diplomacy And International Isolation: 

The Role Of Diplomatic Protocol / E. 

Alabrudzińska (Ed.). 1815–2015. W 

dwusetną rocznicę protokołu 

dyplomatycznego. -  Toruń: Wydawnictwo 

Adam Marszałek, 2017. – P.63-70. 

2. Петюр Р., В’юненко А. Торговельні 

представництва в системі економічної 

дипломатії України // Грані. Т.23. 2020. 

1. Стажування 

в 

Департаменті 

державного 

протоколу 

МЗС України, 

15-26.01.2018 

(лист №202/ 

901-387 від 

07.02.2018). 
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імені Тараса 

Шевченка 

магістр 

міжнародних 

відносин 

кандидатської 

дисертації: «Регіон 

Близького та 

Середнього Сходу в 

зовнішній політиці 

України», 2007 р. 

№9. С. 15-25. 

2. науково-дослідна робота: 

Дипломатична служба, економічна 

дипломатія, державне та глобальне 

управління, державна та міжнародна 

цивільна служба. 

3. участь у конференціях і семінарах:  

Постійно бере участь у міжнародних і 

національних науково-практичних 

конференціях. 

4. керівництво науковою роботою 

здобувачів вищої освіти: є науковим 

керівником по написанню курсових і 

магістерських робіт. 

2. Стажування 

в 

Департаменті 

консульської 

служби МЗС 

України, 

29.01-

09.02.2018 

(лист №71/ 

ВАП/19-911-

136 від 

09.02.2018). 

Гавриленко  

Ілля Ігорович 

асистент 

кафедри 

міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського  

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Інститут 

міжнародних 

відносин, 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2013 р., 

міжнародні 

відносини, 

магістр 

міжнародних 

відносин 

кандидат політичних 

наук, політичні 

проблеми 

міжнародних систем та 

глобального розвитку 

– 23.00.04, тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Дипломатичний 

компонент «м’якої 

сили» США», 2018 р. 

3 роки  

науково-

педагогічної 

роботи і 3 

роки 

наукової 

роботи 

1. Основні публікації: 

Кількість публікацій – 30, зокрема: 

Гавриленко І. Місце «м’якої сили» у стратегіях 

національної безпеки США // Вісник 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – К.: 

ВПЦ «Київський університет», 2020. – Вип. 

1(51). – С. 17–21. 

Matvienko V.M., Gavrylenko I.I. The Exercise of 

Soft Power by the U.S. through the Use of 

Multilateral Diplomacy during G.W.Bush and 

B.Obama Presidency // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник наукових 

праць. Випуск 133. – К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 

2017. – C. 16-25. 

2. науково-дослідна робота: 

теорія дипломатії, м’яка сила, публічна 

дипломатія, культурна дипломатія. 

3. участь у конференціях і семінарах:  

Постійно бере участь у міжнародних і 

національних науково-практичних 

конференціях. 

4. керівництво науковою роботою здобувачів 

вищої освіти: є науковим керівником по 

написанню курсових робіт. 
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Ковтун Олена 

Юріївна 

доцент кафедри 

міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського  

національного 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Інститут 

міжнародних 

відносин, 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2003 р., 

міжнародні 

відносини, 

магістр 

міжнародних 

відносин 

кандидат політичних 

наук, політичні 

проблеми 

міжнародних систем та 

глобального розвитку 

– 23.00.04, доцент 

кафедри міжнародних 

організацій та 

дипломатичної 

служби, тема 

кандидатської 

дисертації: «Еволюція 

багатостороннього 

співробітництва 

держав 

пострадянського 

простору», 2008 р. 

17 років 

науково-

педагогічної 

та 1 рік 

наукової 

роботи 

1. Основні публікації: 

Кількість публікацій – 65, зокрема: 

Мова дипломатичних документів: Навч. посіб. 

/ А.Г.Гуменюк, О.Ю.Ковтун, Т.І. Шинкаренко. 

– К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 

112 с. 

В.В.Копійка, О.І.Шнирков, В.І.Муравйов та 

інші (всього 79 осіб) Європейський союз: 

економіка, політика, право: енциклопедичний 

словник, К.ВПЦ «Київський університет», 

2011. – 368 c. 

Олена Ковтун. Вплив пандемії на розвиток 

регіональної інтеграції/ Україна в умовах 

трансформації міжнародної системи безпеки, 

Львів 2021. – с.60-64 

Ковтун О.Ю.  Політика ЄС щодо 

врегулювання криз та конфліктів (на прикладі 

країн Східного партнерства/ МАТЕРІАЛИ 

міжнародної міжнародної науково-практичної 

конференції «Принциповий прагматизм» ЄС – 

наслідки для східної та південно-східної 

Європи: політичні, економічні, правові та 

комунікаційні аспекти» 21-22 травня 2021 

року, м. Київ. -  с.22-25. 

2. науково-дослідна робота: 

теорія міжнародних відносин та інтеграційних 

процесів; міжнародні організації, теорія 

дипломатії, політична психологія, теорія і 

практика переговорів. 

3. участь у конференціях і семінарах:  

Постійно бере участь у міжнародних і 

національних науково-практичних 

конференціях. 

4. керівництво науковою роботою здобувачів 

вищої освіти: є науковим керівником по 

написанню курсових і магістерських робіт. 

1.Prague 

Institute for 

Qualification 

Enhancement, 

Certificate of 

attendance 

№112016035 

“Publishing and 

project activity 

in the European 

Union countries: 

a bedside 

approach”, 

27.11.2016 
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При розробці Опису Програми враховані вимоги стандарту вищої освіти за спеціальністю «291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОН України від 4.08.2020 р. № 1003).
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«ДИПЛОМАТІЯ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО» 

«DIPLOMACY AND INTERNATIONAL COOPERATION» 

 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» 

 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації  

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії 

Освітня кваліфікація: магістр міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій 

Освітня програма: Дипломатія і міжнародне 

співробітництво 

Academic degree: Master 

Program Subject Area 291 International Relations, 

Public Communication and Regional Studies  

Academic qualification: Master of International 

Relations, Public Communication and Regional Studies 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська/Ukrainian 

Обсяг освітньої програми 1,5 роки, 90 кредитів ЄКТС 

Тип програми Освітньо-професійна  

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у 

якому здійснюється 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 участь у забезпеченні програми  

- 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу  

- 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень,   

FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL –  7 рівень 

Передумови наявність освітнього ступеня бакалавр 

Форма навчання денна 

Термін дії освітньої програми 5 років  

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

Сайт Інституту міжнародних відносин: 

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

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації) 

Підготовка кваліфікованих фахівців-міжнародників, 

здатних комплексно досліджувати, аналізувати і 

прогнозувати основні тенденції розвитку 

міжнародних відносин, здійснювати діяльність у 

сфері дипломатії та міжнародного співробітництва, 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
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практичні проблеми професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

дипломатії та міжнародного співробітництва.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань / 

спеціальність / спеціалізація 

програми) 

Міжнародні відносини / Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії / 

Дипломатія і міжнародне співробітництво  

Об’єкти вивчення: міжнародні відносини, 

транскордонні та транснаціональні відносини, 

зовнішня політика та дипломатична практика 

держав, зовнішня політика та національні інтереси 

України, міжнародні організації, міжнародні 

комунікації, держави та міжнародні регіони у 

взаємодіях на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях, міжнародна безпека та 

конфлікти, методології та методи міжнародно-

політичних досліджень, досліджень міжнародних 

комунікацій, регіональних студій.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, 

передбачають проведення досліджень та/або 

запровадження інновацій.  

Теоретичний зміст предметної області: теорія та 

практика міжнародних відносин, міжнародної 

безпеки, міжнародних конфліктів, системи та 

джерел зовнішньої політики держави, регіональні 

студії, теорія та практика міжнародних суспільних 

комунікацій, міжнародний інформаційний простір.  

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи та методики, аналіз і синтез, 

індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу 

процесів у міжнародних відносинах, суспільних 

комунікаціях та регіональних студіях, методи та 

методики пошуку й оброблення інформації, методи 

експертного оцінювання ефективності зовнішньої 

політики, дипломатії та міжнародних комунікацій.  

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, прикладна 

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна вища освіта та професійна підготовка з 

дипломатії та міжнародного співробітництва в 

рамках спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародне 

співробітництво, дипломатія, дипломатичні 

відносини, багатостороння дипломатія. 

Особливості програми Освітня програма передбачає складання 

комплексного кваліфікаційного іспиту ОП 

«Дипломатія і міжнародне співробітництво», 

проходження практики за фахом в державних 
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установах або в міжнародних та українських 

компаніях без відриву від теоретичного навчання. 

Між Інститутом міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

та Міністерством закордонних справ України 

підписано Договір про співробітництво від 

30.05.2017 р., згідно з яким здобувачам вищої 

освіти ОП пропонується проходження 

переддипломної практики у територіальних і 

функціональних підрозділах МЗС України. Крім 

цього, співробітники МЗС (фахові дипломати) 

долучаються до лекційних і практичних занять 

відповідно до узгодженого плану. 

Можливе присвоєння професійної кваліфікації 

«експерт з суспільно-політичних питань 

(дипломатія і міжнародне співробітництво)» за 

умови дотримання  певних вимог.   

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Зміст та структура програми дає змогу здійснювати 

професійну діяльність в сфері міжнародних 

відносин і дипломатичної служби; обіймати посади 

в органах державної влади різних рівнів, в 

міжнародних організаціях (урядових  та  

неурядових), комерційних структурах, громадських  

організаціях, науково-дослідницьких інституціях, а  

також  на первинних дипломатичних посадах. 

Подальше навчання Особа, яка закінчила навчання за цією освітньою 

програмою та здобула освітній ступінь магістра, 

може продовжити навчання на третьому освітньо-

науковому рівні вищої освіти (доктора філософії), 

підвищувати професійну кваліфікацію та набувати 

додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – студентоцентроване. 

Лекції, семінари, практичні заняття, самостійна 

робота, підготовка проектів, консультації із 

викладачами. Робота над магістерським 

дослідженням.  

Оцінювання Письмові іспити, заліки, диференційовані заліки, 

тестування, модульні контрольні роботи, 

презентації групових та індивідуальних  проектів,  

есе,  виконання  практичних завдань  (кейси), звіт 

практики, комплексний кваліфікаційний іспит 

освітньої програми «дипломатія і міжнародне 

співробітництво», публічний захист кваліфікаційної 

роботи, тощо.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій, що передбачає 
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проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Загальні компетентності (ЗК) 

 

 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

ЗК9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

зокрема в міжнародному контексті. 

ЗК11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування 

та повага різноманітності та багатокультурності, 

здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів діяльності). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

ФК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні 

тенденції розвитку світової політики та дипломатії. 

ФК2. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх 

вплив на міжнародні та суспільні відносини, 

політичні та суспільні системи загалом і, зокрема, 

дипломатичне забезпечення міжнародного 

співробітництва. 

ФК3. Здатність аналізувати та прогнозувати 

міжнародні відносини та дипломатичну взаємодію 

між міжнародними акторами у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному. 

ФК4. Здатність використовувати для дослідження 

міжнародних відносин, світової політики та 

дипломатії теоретичні та методологічні підходи 

політології, економічної та правової науки, 

міждисциплінарних досліджень. 

ФК5. Здатність застосовувати поглиблені знання про 

природу та джерела зовнішньої політики та 

дипломатії держави, еволюцію підходів до 

формування та здійснення зовнішньої політики та 

дипломатії, принципи організації системи органів 

зовнішніх зносин та функціонування інститутів 

дипломатії та міжнародного співробітництва. 

ФК6. Здатність самостійно організовувати та 



12 

 

здійснювати наукові дослідження проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

дипломатії та міжнародного співробітництва, 

визначати наукові проблеми, готувати наукові 

тексти та доповіді, здійснювати їх публічну 

апробацію. 

ФК7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні 

дослідження проблем міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, дипломатії та міжнародного 

співробітництва, суспільних комунікацій, 

регіональних студій, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки. 

ФК8. Здатність організовувати та проводити 

міжнародні зустрічі та переговори, розробляти, 

аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні 

документи. 

ФК9. Здатність застосовувати поглиблені знання про 

організацію та функціонування Європейського 

Союзу, розуміння сучасних європейських 

інтеграційних процесів та місця в них України. 

ФК10. Здатність виявляти та аналізувати 

особливості розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та 

місця в них України. 

ФК11. Здатність виробляти підходи до розв’язання 

проблем і завдань у сфері міжнародних відносин та 

міжнародного співробітництва, міжнародної та 

національної безпеки, зовнішньої політики та 

дипломатії (зокрема, щодо врегулювання 

міжнародних і внутрішньодержавних конфліктів). 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання ПРН1. Знати та розуміти природу, джерела та 

напрями еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики та 

дипломатії держав, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики.  

ПРН2. Критично осмислювати та аналізувати 

глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

відносини, дипломатію та міжнародне 

співробітництво. 

ПРН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, 

методології та методики для дослідження проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

дипломатії.  

ПРН4. Аналізувати та оцінювати проблеми 

міжнародної та національної безпеки, міжнародні та 

інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та 

механізми забезпечення безпеки у міжнародному 

просторі, у зовнішній політиці та дипломатії держав 

світу. 

ПРН5. Знати природу міжнародних комунікацій, 

різних форматів міжнародного співробітництва, 
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проблем розвитку держав і міжнародних регіонів у 

глобальному, регіональному та локальному 

контекстах. 

ПРН6. Збирати, обробляти та аналізувати 

інформацію про стан міжнародних відносин, 

світової політики, зовнішньої політики та 

дипломатії держав. 

ПРН7. Визначати, оцінювати та прогнозувати 

політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші 

ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

ПРН8. Оцінювати та аналізувати міжнародні, 

зовнішньополітичні та дипломатичні проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем.  

ПРН9. Готувати аналітичні довідки та звіти про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних студій, а 

також інші дипломатичні документи. 

ПРН10. Проводити діяльність у дипломатичній та 

інших суміжних до міжнародного співробітництва 

сферах. 

ПРН11. Розробляти та реалізовувати проекти 

прикладних досліджень міжнародних відносин, 

світової політики, зовнішньої політики та 

дипломатії окремих держав.  

ПРН12. Уміти організовувати та здійснювати 

індивідуальні та групові дослідницькі проекти в 

сфері міжнародних відносин, світової політики та 

міжнародного співробітництва. 

ПРН13. Вільно спілкуватися державною та 

іноземними мовами усно і письмово, з професійних 

і наукових питань. 

ПРН14. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при 

розробці та реалізації прикладних та наукових 

проектів в сфері міжнародного співробітництва та 

дипломатії. 

ПРН15. Брати участь у професійних дискусіях у 

сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики 

та дипломатії, суспільних комунікацій та 

регіональних студій, поважати опонентів і їхню 

точки зору, доносити до фахівців та широкого 

загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з фахових проблем. 

ПРН16. Професійно відстоювати інтереси України у 

різних сферах міжнародних відносин. 

ПРН17. Демонструвати здатність до подальшого 

навчання з високим рівнем автономності. 

ПРН18. Оцінювати результати власної роботи і 

відповідати за особистий професійний розвиток. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, залучені до 
реалізації освітньої програми та відповідальні за 
викладання її компонентів, є співробітниками 
Університету, мають науковий ступінь і вчене 
звання. Зокрема, всі штатні і запрошені викладачі 
кафедри міжнародних організацій та дипломатичної 
служби мають наукові ступені, серед штатних НПП 
кафедри, що забезпечують викладання дисциплін 
ОП 3 викладачі мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання професора. Викладацький 
склад, який забезпечує реалізацію ОП, відповідає 
вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 
провадження освітньої діяльності закладів освіти. 
Передбачається залучення практиків з органів 
державної влади України (Міністерство 
закордонних справ України), міжнародних 
міжурядових організацій (організації системи ООН) 
та неурядових організацій (аналітичні центри, 
консалтингові агентства) для читання лекцій та 
проведення майстер-класів. 
 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Підготовка магістрів здійснюється на базі Інституту 

міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. В Інституті 

відкрита та закріплена за кафедрою міжнародних 

організацій та дипломатичної служби аудиторія 106 

(Науково-освітній центр публічної та культурної 

дипломатії), обладнана для проведення відео-

конференцій, яка створює у здобувачів вищої освіти 

ОП уявлення про особливості організації простору 

для проведення переговорів, моделювання 

дипломатичних прийомів, тощо. 

Навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, 

мультимедійні класи, доступ до системи 

дистанційного навчання (Moodle), Microsoft Office 

365 дозволяють належним чином забезпечити 

освітній процес протягом усього циклу підготовки 

за освітньою програмою. 

 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Здобувачі вищої освіти ОП мають доступ до 

інформаційних ресурсів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Офіційний веб-сайт Інституту міжнародних 

відносин http://www.iir.edu.ua містить інформацію 

про освітні програми, матеріали навчально-

методичного забезпечення освітніх програм, 

навчальну, наукову й організаційну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. 

Забезпечення повного, якісного і оперативного 

бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 
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обслуговування університетської спільноти згідно 

запитів користувачів здійснюється на основі 

широкого доступу до бібліотечних та 

інформаційних ресурсів через сайти 

http://www.library.univ.kiev.ua; 

http://www.iir.edu.ua/science/library/ 

З метою розширення можливостей доступу до 

якісного навчання створені навчальні курси в 

системі дистанційного навчання Moodle (https://e-

learning.iir.edu.ua/) 

В Інституті міжнародних відносин регулярно 

проводяться зустрічі за участю українських та 

іноземних дипломатів, науково-практичні 

конференції та заходи культурної дипломатії 

іноземних держав. 

В рамках ОП «Дипломатія і міжнародне 

співробітництво» розроблено ряд специфічних 

навчальних методик, зокрема сценарії проведення 

дипломатичних переговорів, організації 

дипломатичних прийомів, ділові ігри в сфері 

багатосторонньої дипломатії, моделювання 

ситуацій в сфері консульської роботи. 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність 

 

- 

Міжнародна кредитна мобільність На основі двосторонніх договорів між Інститутом 

міжнародних відносин (Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка) та 

навчальними закладами країн-партнерів 

здійснюється співпраця в сфері міжнародної 

мобільності магістрів та відповідного 

перезарахування кредитів. Механізм реалізації  

міжнародної кредитної мобільності регулюється 

«Положенням про порядок реалізації права на 

академічну мобільність КНУ імені Тараса 

Шевченка» від 29.06.2016 року, а також 

«Положенням про порядок перезарахування 

результатів навчання у КНУ імені Тараса 

Шевченка» від 29.06.2016 року. 

 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

Згідно з вимогами чинного законодавства за умови 

володіння державною мовою.  

 

 

 

 
 

https://e-learning.iir.edu.ua/
https://e-learning.iir.edu.ua/
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Зміни, затверджені на засіданні Науково-методичної ради Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 27 березня 2019 року (є актуальними для вступників програми, починаючи з 

2019 року). 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ 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 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Теорія та практика сучасної дипломатії 4 іспит 

ОК 2. Міжнародні організації  та глобальні проблеми сучасності 4 іспит 

ОК 3. Світова дипломатія 4 іспит 

ОК 4. Дипломатична служба та право зовнішніх зносин 3 іспит 

ОК 5. Дипломатичний протокол та професійна етика 4 іспит 

ОК 6. Іноземна мова 6 залік 

ОК 7. Виробнича (переддипломна) практика 6 диф. залік 

ОК 8. Виконання магістерської роботи 10 захист 

ОК 9. Європейська політика, урядування, дипломатія 3 залік 

ОК 10. Теорія і практика міжнародних переговорів 3 залік 

ОК 11. Національна пам’ять у міжнародних відносинах 3 залік 

ОК 12. Інтеграційні процеси та об’єднання 3 залік 

ОК 13. Багатостороння дипломатія і механізми регулювання 

міжнародних відносин 

4 іспит 

ОК 14. Державне управління та прийняття зовнішньополітичних 

рішень 

3 залік 

ОК 15. Недержавні актори та лобістська діяльність в міжнародних 

відносинах 

4 залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 64  

Вибіркові компоненти ОП* 

Вибірковий блок «Практична дипломатія» 

ВБ 1.1. Практична психологія в дипломатії  3 залік 

ВБ 2.1. Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці 3 залік 

ВБ 3.1. Мова дипломатичних документів (практикум) 4 залік 

ВБ 4.1. Публічна і культурна дипломатія 4 іспит 

ВБ 5.1. Економічна дипломатія 3 залік 

Вибірковий блок «Міжнародне співробітництво та міжвідомча співпраця» 

 
* 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 обрати навчальні дисципліни з обов'язкових та вибіркових частин навчальних планів інших 

спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту – з 

програм іншого рівня. 
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ВБ 1.2. Дипломатія регіонів та транскордонне співробітництво 3 залік 

ВБ 2.2. Міжпарламентська дипломатія та міжвідомча співпраця 3 залік 

ВБ 3.2. Публічна комунікація в державному секторі 4 залік 

ВБ 4.2. Міжнародне співробітництво в сфері освіти, науки та 

культури 

4 іспит 

ВБ 5.2. Міжнародне гуманітарне співробітництво 3 залік 

Дисципліни вільного вибору з переліку 

 Перелік №1   

ВБ 6.1. Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва 

3 іспит ВБ 6.2. Міжнародні організації в сфері безпеки 

ВБ 6.3. Інституції та програми міжнародного розвитку 

 Перелік №2   

ВБ 7.1. Стратегічне планування в міжнародних відносинах 

3 залік ВБ 7.2. М’яка сила в міжнародних відносинах 

ВБ 7.3. Процеси реформування та європейська інтеграція України 

 Перелік №3   

ВБ 8.1. Зовнішньополітичні комунікативні технології 

3 залік ВБ 8.2. Віртуальна дипломатія 

ВБ 8.3. Інформаційна політика та інформаційна безпека держави 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 26  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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Додаткова фахова підготовка 
 

Вибірковий перелік  1 

Вибірковий перелік  2 

Вибірковий перелік  3 

 

 

Фахова підготовка 

Теорія та практика сучасної дипломатії; 

Дипломатична служба та право зовнішніх зносин; 

Дипломатичний протокол та професійна етика; 

Європейська політика, урядування, дипломатія; 

Теорія і практика міжнародних переговорів; 

Багатостороння дипломатія і механізми 

регулювання міжнародних відносин; Державне 

управління та прийняття зовнішньополітичних 

рішень; Недержавні актори та лобістська 

діяльність в міжнародних відносинах 

Поглиблена фахова підготовка 

Практична дипломатія: 

Практична психологія в дипломатії;  

Консульська робота в сучасній дипломатичній 

практиці; Мова дипломатичних документів 
(практикум); Публічна і культурна дипломатія; 

Економічна дипломатія 

Міжнародне співробітництво та 

міжвідомча співпраця: 
Дипломатія регіонів та транскордонне 

співробітництво; Міжпарламентська дипломатія та 

міжвідомча співпраця; Публічна комунікація в 

державному секторі; Міжнародне співробітництво в 
сфері освіти, науки та культури; Міжнародне 

гуманітарне співробітництво 

Виробнича (переддипломна) практика 

Підсумкова атестація 
(комплексний кваліфікаційний іспит з ОП 

«Дипломатія і міжнародне співробітництво», 

публічний захист кваліфікаційної магістерської 

роботи) 

4.2 Структурно-логічна схема ОП  

 



19 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Дипломатія і міжнародне 

співробітництво» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з освітньої програми 

«Дипломатія і міжнародне співробітництво» та публічного захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи й завершується видачею документу встановленого зразка. Після успішного виконання 

освітньої програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» та проходження атестації, 

здобувачі вищої освіти ОП отримують освітню кваліфікацію магістр міжнародних  відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій освітньої програми «Дипломатія і міжнародне 

співробітництво» та, при виконанні вимог, можуть отримати професійну кваліфікацію «експерт із 

суспільно-політичних питань (дипломатія і міжнародне співробітництво)». 

Умови присвоєння професійної кваліфікації «експерт із суспільно-політичних питань 

(дипломатія і міжнародне співробітництво)»: 

1. Успішне проходження практики, передбаченої навчальним планом.  

2. Обрання вибіркового блоку дисциплін («Практична дипломатія» або «Міжнародне 

співробітництво та міжвідомча співпраця») 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 кваліфікаційний іспит освітньої програми «Дипломатія і міжнародне 

співробітництво» здійснюється у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на 

поставлені питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: 

ПРН1, ПРН4, ПРН5, ПРН7, ПРН8, ПРН15. 

Виконання і захист кваліфікаційної магістерської роботи. Кваліфікаційна магістерська 

робота має розв’язувати складну задачу або проблему в сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, дипломатії та міжнародного співробітництва, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. Кваліфікаційна 

робота також може бути дослідженням, що базується на використанні емпіричного матеріалу, 

наданого органами державної влади чи компанії, де працевлаштований чи проходив науково-

виробничу практику здобувач вищої освіти. В роботі має бути представлено практичне вирішення 

поставлених в рамках загальної мети дослідження завдань, з застосування кількісних та/або 

якісних методів. Кваліфікаційна робота повинна відповідати вимогам академічної доброчесності. 

Кваліфікаційна магістерська робота розміщується у репозитарії ОП. Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. Під час оцінювання магістерської роботи перевіряються такі програмні 

результати навчання: ПРН1, ПРН4, ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН11.  
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 

ЗК 1 + + +     +   +   +  

ЗК 2 + + + + + +    +  + +   

ЗК 3 +   +   + + +  + + + + + 

ЗК 4    + + +    +   +   

ЗК 5  +      +      + + 

ЗК 6  +  + + +   + + + + +   

ЗК 7    +   +      + +  

ЗК 8    + +  +   +     + 

ЗК 9    +   + +      + + 

ЗК 10     +     + + + +  + 

ЗК 11     + +   + + +     

ФК 1 + + +     +   +  +   

ФК 2 + +      + +   + +  + 

ФК 3  + + +     +  +     

ФК 4 +  +     +   + +  +  

ФК 5   +    +  + +  + + + + 

ФК 6 +  +     +     +   

ФК 7       +    + +  + + 

ФК 8    + + +    +   +  + 

ФК 9  + +      +   +    

ФК 10  +      + +  + + + +  

ФК 11  + + +     + +  + + + + 
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Вибіркові компоненти ОП 

 

 ВБ1.1 ВБ2.1 ВБ3.1 ВБ4.1 ВБ5.1 ВБ1.2 ВБ2.2 ВБ3.2 ВБ4.2 ВБ5.2 ВБ6.1 ВБ6.2 ВБ6.3 ВБ7.1 ВБ7.2 ВБ7.3 ВБ8.1 ВБ8.2 ВБ8.3 

ЗК1    + +      + +  + + +    

ЗК2   + + + + + + + +   +   + + + + 

ЗК3 + +  + +  + + + +   + +      

ЗК4      +   + +          

ЗК5    + +        + + +  + + + 

ЗК6 + + + + +  +  + + + +        

ЗК7    + +               

ЗК8       + + + +     +   +  

ЗК9  + +   +  +      +  +   + 

ЗК10 + +         + + + + + +    

ЗК11 +   + + +  + + +       + + + 

ФК1      + +     + + +      

ФК2    + +      +  + + + +    

ФК3    + + + +  + +  + +    + + + 

ФК4 +   + +          +  + +  

ФК5  +    + + +   +  +  + +    

ФК6   +      + +    +      

ФК7   +     +      +   + + + 

ФК8 + + +    +    + +     +   

ФК9           +     +    

ФК10 +   + + +  + + +   +   +    

ФК11  +     +     + +  +    + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 

ПРН 1 +  +     +      +  

ПРН 2  +           +   

ПРН 3 +        +  +  +   

ПРН 4   +     + +       

ПРН 5    + +    +  + + +  + 

ПРН 6   +    + +    +  +  

ПРН 7  + +     +   +  + +  

ПРН 8  +      +   +  + + + 

ПРН 9    + +  +     +    

ПРН 10    + + + +  + +     + 

ПРН 11 +       +       + 

ПРН 12  +       +   + +   

ПРН 13    + + +          

ПРН 14       +   + +    + 

ПРН 15 +  +  +           

ПРН 16 +   +      + +   +  

ПРН 17  +    + +         

ПРН 18     +           



Вибіркові компоненти ОП

ВБ1.1 ВБ2.1 ВБ3.1 ВБ4.1 ВБ5.1 ВБ1.2 ВБ2.2 ВБ3.2 ВБ4.2 ВБ5.2 ВБ 6.1 ВБ 6.2 ВБ6.3 ВБ 7.1 ВБ 7.2 ВБ7.3 ВБ8.1 ВБ8.2 ВБ8.3

ПРН 1 + + + + +

ПРН 2 + + + + + +

ПРНЗ + +

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 + + + + + + +

ПРН 17

ПРН 18 + + +

Гарант освітньо-професійної програми 
«Дипломатія і міжнародне співробітництво» Віктор МАТВІЄНКО


