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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складк

Пр1звище, 1м’я, 
по батьков1 
кер1вника та 

членi в проектноУ 
групи

Найменування 
посади 

(для сумкниюв 
—  мюце
OCHOBHOl

роботи,
найменування

посади)

Найменування 
закладу, який 

закшчив викладач 
(р!к зак1нчення, 
спеш&пьшсть, 
квагйфжащя 

зпдно 3 
документом про 

вищу освпу)

Науковий стушнь, 
шифр i 

найменування 
науковоУ 

спещальност1, 
тема дисертащУ, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спещальнютю) 

присвоено)

Стаж
науково-

педагопчноУ
та/або

науковоУ
роботи

Iнфopмaцiя про наукову 
д!яльшсть (основн1 

публжащУ за напрямом, 
науково-дослщна робота, 
участь у конференщях i 

семшарах, робота з 
асп1рантами та 

докторантами, кер]вництво 
науковою роботою 

студенев)

Вщомост1 про 
шдвищення 
квал1фжащУ 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видач1)

Г натовський 
Микола 

Миколайович 
(кер1вник)

доцент кафедри 
м!жнародного 

права

КиУвський 
нащональний 

ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка, 
1999, м1жнародне 

право, Maricrp 
мiжнapoднoгo 

права, перекладач 
з англшськоУ мови

кандидат 
юридичних наук, 

12.00.11 — 
мУжнародне 

право, 
«Становления та 

тенденщУ 
розвитку 

европейського 
правового 
простору»; 

доцент, кафедра 
м1жнародного 

права

18 роюв 
науково- 

педагопчноУ 
та науковоУ 

роботи

1. публлкащг. автор понад 
70 наукових публшацш

2. участь у  конференциях i 
семтарах: брав участь у

бшын шж 50 м1жнародних i 
нащональних науково- 

практичних конференц1ях
3. робота з астрантами 

та докторантами: е 
науковим кер1вником

acnipaHTiB (3)
4. кер1вництво науковою 
роботою cmydenmie: е 

науковим кер1вником по
написанию i рецензуванню 
мапстерських дипломних 

po6iT (2).

Пазюк Андрш 
Валершович

доцент кафедри 
м1жнародного 

права

Запор1зький 
державний 

ушверситет, 1996, 
юрист cneuianicT

доктор 
юридичних наук, 

12.00.11 - 
м1жнародне

6 poKie 
науково- 

педагопчноУ 
роботи

1. пуб.’пкацп: автор понад 
60 наукових публ1кацш

2. участь у  конференщях i 
семтарах: брав участь у

Вашингтонський 
коледж права 

Американського 
ушверситету,

5



право, 
«]УНжнародно- 

правове 
регулювання 

шформацшно'1 
сфери: теоретичш 

i практичш 
аспекта», доцент, 

кафедра 
м1жнародного 

права

близько 40 м1жнародних i 
нацюнальних науково- 

практичних конференц1ях
3. робота з астрантами 

та докторантами: е 
науковим кер1вником

acnipaHTie (2)
4. кергвнгщтво науковою 
роботою студенппв: е 

науковим кер1вником по
написанию i рецензуванню 

дипломних po6iT.

м. Вашингтон, 
Округ Колумб1я, 
США (Програма 

iM. Губерта 
Гамфрк 

Держдеп США, 
серпень 2017 р. - 
червень 2018 р.).

Кориневич Антон 
Олександрович

доцент кафедри 
м!жнародного 

права

Кшвський 
нащональний 

ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка, 

2009, «М1жнародне 
право», мапстр 
м1жнародного 

права, перекладач з 
англшсько! мови

кандидат 
юридичних наук, 

12.00.11 -  
м1жнародне 

право, «Мюце 
м1жнародного 
енергетичного 
права у систем!

сучасного 
м1жнародного 

права», 
доцент, кафедра 

м1жнародного 
права

9 роив 
науково- 

педагопчно1 
та науково! 

робота

1. пубткаци: автор понад 
80 наукових публжацш
2. участь у  конференщях i 
семтарах: брав участь у 30 
м1жнародних i 
нацюнальних науково- 
практичних конференшях
3. робота з астрантами 
та докторантами: е 
науковим кер1вником 
acnipaHTie (1)
4. кер1вництво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим KepiBHHKOM по 
написанию i рецензуванню 
мапстерських дипломних i 
курсових po6iT (6).

Сделев Роман 
Сергшович

асистент
кафедри

кнжнародного
права

Кшвський 
нацюнальний 

ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка, 

2012, «1УПжнародне 
право», MaricTp,

кандидат 
юридичних наук, 

12.00.11 -  
м1жнародне 

право, «Д1яльшсть 
м1жнародних

4 роки 
науково- 

педаголчноТ 
та науково! 

робота

1. публжаци: автор понад 
25 наукових публжацш
2. участь у  конференщях i 
семтарах: брав участь у 15 
м1жнародних i 
нацюнальних науково-
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юрист- 
м1жнародник, 
перекладач з 

англшсько1 мови, 
молодший 
науковий 

сп1вроб1тник з 
м1жнародного 

права

орган1зац1й у 
сфер! правового 

регулювання 
трудових 
вщносин»

практичних конференшях 
3. кер'тшцтво науковою 
роботою cmydenmie: е 
науковим кер1вником по 
написанию i рецензуванню 
курсових po6iT та 
мапстерських дипломних 
po6iT (15).

При розробщ проекту Програми враховаш вимоги проекту o c B iT H b o r o  стандарту спешальноеп «293 1УПжнародне право» за p iB H eM  

«мапстр».
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1. ПРОФЫЬ OCBITHbOI ПРОГРАМИ 
«]УКжнародний судовий процес»

«International Litigation»
3i спещальносп 293 «Mi/кнародие право»

1 -  Загальна шформащя
Стушнь вищо1 освгги та назва 
квал1фжаци

Ступ1нь вищо'1 осв1ти: MaricTp 
Спещальнють: 293 -  М1жнародне право 
Освггня програма: М1жнародний судовий процес 
Obtained qualification: Master Degree 
Program Subject Area: International Law 
Programme: International Litigation

Мова(и) навчання i оцшювання Англшська
English

Обсяг oceiTHboi' программ 90 кредитв CKTC, 
термш навчання 1,5 роки

Тип програми Освггньо-професшна
Повна назва закладу вищоУ освгги, а 
також структурного пвдроздшу у 
якому здшснюеться навчання

Кшвський нащональний ушверситет iMeHi Тараса 
Шевченка
1нститут м!жнародних вщносин
Taras Shevchenko National University o f  Kyiv
Institute o f  International Relations

Назва закладу вищо¥ освгги який 
бере участь у забезпеченш програми
(заповнюеться для програм 
подвшного i спшьного дипломування)
Офщшна назва ocBiTHboi' програми, 
CTyniHb вищо1 освгги та назва 
квал1фжацн ВНЗ-партнера мовою 
оригшалу (заповнюеться для програм 
подвшного i спшьного дипломування)
Наявшсть акредитацн Акредитащя спещальносп 293 -  М1жнародне право: 

MiHicTepcTBo освгги i науки, молод1 та спорту 
Укра'ши, Украша, 2013 р к  (наказ МОН Укра'ши вщ 
30.04.2013 р. № 1480-л)

Цпкл/р1вень програми НРК Укра’ши -  8 р1вень, 
FQ-EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 piBeHb

Передумови Наявшсть осв1тнього ступеня бакалавра, спещалюта 
або маг1стра

Форма навчання Денна
Термш дй* освггньоУ програми 5 роив
1нтернет-адреса постшного 
розмщення опису освггньоУ 
програми

http://iir.univ.kiev.ua/education/international_law/

2 -  Мета освггньоТ програми
Мета програми (з врахуваиням 
р1вня квал1фжаци)

Подготовка висококвал1фкованих фах1вщв з 
м!жнародного права, ям  володшть 
фундаментальними знаниями про м1жнародш cyдoвi 
установи, мають практичш навички виршення 
публ1чно- та приватно-правових м1жнародних 
cnopiB, здатш застосовувати отримаш знания в

8

http://iir.univ.kiev.ua/education/international_law/


професшнш д1яльносп, а також вшьно володшть 
англшською мовою на p iB H i, необхщному для 
здшснення юридично! д!яльносп в нацюнальних, 
заруб1жних чи м1жнародних установах

3 - Характеристика освггньо! программ
Предметна область (галузь знаиь / 
спещальшсть / спещал1защя 
программ)

1УПжнародш вщносини / ]УПжнародне право / 
М1жнародний судовий процес

Оркнтац1я освггньоТ программ Освггньо-ирофесшна академ!чна

Основний фокус освггньоТ программ 
та спешалпацм

Спещальна осв1та з лпжнародного судового процесу 
за спещальшстю м1жнародне право. Ключов! слова: 
м1жнародне право, виршення м!жнародних cnopiB.

Особливосп программ Рейтингове оцшювання ocBiraix та шновацшних 
досягнень учасниюв осв!тнього процесу. 
Обов’язкова переддипломна практика.

4 -  Придатшсть випускниюв 
до працевлаштування га подальшого навчання

Придатшсть до працевлаштування Працевлаштування в органах державно! влади, 
юридичних ф1рмах, м1жнародних судових 
шститущях (як публ!чного, так i приватного права), 
]шжнародних оргашзащях (урядових та неурядових) 
на посадах, пов’язаних з виршенням правових 
cnopiB, збиранням, анал!зом та обробкою шформацп 
правничого профшю, прийняттям управлшських 
р!шень у сфер1 м1жнародного права й м1жнародних 
вщносин, а також юридичним представництвом 
iHTepeciB клиента в судових установах.

Подальше навчання Можливють продовження ocBira на третьому piBHi 
вищо! освгги, пщвищення квал1ф1кац1! й отримання 
додатково! осв1ти за сертифшованими програмами 
та програмами гпслядипломного навчання, а також 
навчання впродовж життя.

5 -  Викладання та оцшювання

Впкладання та навчання Загальиий стиль навчання -  студенто-центроване. 
Лекци, семшари, самостийна робота, консультацп з 
викладачами. Пщ час останнього року половина 
часу вщводиться на написания мапстерсько! робота, 
яка також презентуеться та обговорюсться за учасп 
викладач!в та одногрупниюв.

Оцшювання Письмов! та ycHi екзамени, залки, 
диференцшований залк, модульш контрольш 
робота, комплексний квал1фкацшний юпит з 
м1жнародного судового процесу, квал1фкацшний 
юлит з Teopi! та практики перекладу (для студенев -  
громадян Украши), захист мапстерсько! робота.

6 -  Програмш компетентност1

1нтегральна компетентшсть Здатшсть розв’язувати складш спещагпзоваш задач1 
та практичш проблеми виршення м!жнародних 
cnopiB, здшснювати юридичний анал!з питань 
правового характеру у сфер1 виршюння
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м1жнародних cnopie пщ час професшно'1 д1яльност1 
або у npoaeci навчання, з урахуванням 
невизначеносп умов.

Загальш компетентное™ (ЗК) ЗК 1. Здатшсть до абстрактного мислення, анашзу 
та синтезу, генерування нових щей, виявлення та 
вир1шення проблем р1зного р1вня складносп 
ЗК 2. Здатшсть усвщомлення особливостей предметно'1 
обласп i професй, приймати обгрунтоваш р1шення та 
усвщомлювати i'x етичш наслщки 
ЗК 3. Здатшсть працювати в комащц, вмгги брати на 
себе швдативу i вщповщальшсть, мотивувати та 
керувати роботою шших для досягнення 
поставлених цшей
ЗК 4. Здатшсть до пошуку, оброблення та анагпзу 
шформаци з р1зних джерел в поеднанш з навичками 
використання новггшх шформацшних i 
комушкацшних технологш
ЗК 5. Здатшсть спшкування з пред ставниками шших 
професшних труп з шших галузей знань та вщцв 
правничо'1 д1яльноеп, а також здатшсть працювати в 
м1жнародному фаховому середовипц.
ЗК 6. Здатшсть дшти сощально вщповщально та 
свщомо.

OaxoBi компетентное™ 
специальное™ (ФК)

ФК 1. Здатшсть використовувати вузько- 
спещал1зоваш знания з конкретних напрям1в 
регулювання м!жнародним правом 
ФК 2. Здатшсть до анал1зу сучасних та прогно- 
зування нових тенденцш, щентифпсацп та 
виршення питаиь, що стосуються сфери виршення 
м1жнародних cnopiB
ФК 3. Здатшсть представляти штереси позивача або 
вщповщача (держави, ф1зичних чи юридичних oci6) 
при розгляд1 справ у нацюнальних та м1жнародних 
арб1тражних i судових установах 
ФК 4. Здатшсть працювати на посадах, пов’язаних з 
вир!шенням cnopie у нацюнальних та м1жнародних 
арбггражних i судових установах 
ФК 5. Здатшсть прогнозувати можлив1 вар1анти 
виршення конкретного правового спору 
м1жнародного характеру в р1зних м1жнародних 
судових установах
ФК 6. Здатшсть волод1ти основами етики юриста- 
м1жнародника для здшснення належного 
представления iHTepeciB держави та юпента у 
м1жнародних судових установах 
ФК 7. Здатшсть визначати змют та юридичну 
природу нацюнальних нормативно-правових акпв, 
м1жнародних договор1в та шших м1жнародних 
документа та використовувати i'x пщ час виршення 
м1жнародних cnopie
ФК 8. Здатшсть прогнозувати тенденцн розвитку 
м1жнародного права шляхом тлумачення р!шень 
м1жнародних судових установ
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ФК 9. Здатшсть оцшювати мехашзми впровадження 
гупжнародно-правових норм в нащональш правов1 
системи
ФК 10. Здатшсть до формування пропозицш з 
вдосконалення та налагодження синерги м1ж 
м1жнародним i нацюнальним правотворчим та 
правозастосовчим процесами
ФК 11. Здатшсть застосовувати шоземну мову у 
професшнш юридичнш д1яльноеп 
ФК 12. Здатшсть до самонавчання та пщвищення 
р1вня власно! квал1фшаци

7 -  Програмш результати навчання

Програмш результати навчання ПРН 1. Демонструвати знания i навички 3i 
створення концептуальних схем виршення 
м1жнародно-правових i нацюнально-правових 
проблем, анал1зу правовых концеицш на предмет 
лопчно1 послщовноеп та практично! адекватное^, 
продукування нових щей для розв’язання 
практичных завдань у сфер1 професшно! юридично! 
д!яльноеп з виршення м1жнародних cnopiB 
ПРН 2. Анал1зувати, застосовувати вщповщш 
м1жнародно-правов1 норми щодо виршення 
м1жнародних cnopiB, виявляти тенденцп та 
законом1рност1 у щй сфер1 професшно! д!яльноеп 
ПРН 3. Здшснювати професшне представництво 
держави, ф1зичних, юридичних oci6 у судах Украши, 
судах заруб!жних держав, в м]жнародних арбйражних 
та судових установах, а також виконувати професшш 
юридичш обов’язки в рамках оргашв м1жнародних 
судових установ
ПРН 4. Демонструвати знания, анал1зувати, 
тлумачити та застосовувати прецедентну практику 
м!жнародних судових установ при виршенш 
cnopiB як на м1жнародному, так i на нацюнальному 
piBHi, усвщомлювати механизм забезпечення 
виконання рйнень м1жнародних судових установ як на 
територп Укра!ни, так i на територи iHumx держав 
ПРН 5. Приймати обгрунтоваш ршення в право- 
творчш та правозастосовчш сферах юридично! 
д!яльноеп, усвщомлюючи !х етичш наслщки для 
pi3HHX суб’екпв нацюнального та м!жнародного 
права
ПРН 6. Демонструвати лщерсыа навички у здшсненш 
наукового та прикладного анал1зу особливостей 
м!жнародного права, вмЬи брати на себе 
вщповщальшсть за результати анал1зу, мотивувати 
та керувати роботою шших для досягнення 
поставлених цшей
ПРН 7. Застосовувати одержан! знания й умшня з 
м1жнародних вщносин та м1жнародного права при 
виршенш  практичних завдань 
ПРН 8. Розум1ти м1жнародно-правову ситуащю, 
використовувати pi3Hi джерела безпосередньо! й
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опосередковано! шформацп, зокрема за допомогою 
H O B im ix  шформацшних i комушкацшних 
технолопй, для з’ясування обставин i факпв, 
надання м!жнародно-правовоТ ощнки под1ям 3i 
сфери м1жнародних вщносин, виявляти в под1ях i 
фактах м1жнародного правового життя тенденцп та 
законом1рност1
ПРН 9. Демонструвати навички комункацш з 
представниками професшних груп з галуз1 
мцкнародних вщносин, а також представниками 
pi3HHx вщцв правничо'1 д1яльносп на нащоналыюму та
м1жиарОДНОМу piBHHX
ПРН 10. Здшснювати представництво inrepeciB 
Украши в 1ноземних державах, м1жнародних 
оргашзащях, на м1жнародних конференщях; 
анагнзувати пол1тичш, суспшьш, економ1чш й mini 
ризики, пов’язаш з под1ями м1жнародно-правового 
характеру; анал1зувати шформащю про стан 
м1жнародних вщносин, зовшшньоТ пол^ики 
Украши та складати анаштичш довщки та зв1ти з 
посиланням на норми м1жнародного й 
нащонального права
ПРН 11. Визначати змют та юридичну природу 
нацюнальних нормативно-правових акпв, 
м1жнародних договор1в та шших м!жнародних 
документа, виявляти колгзп м1ж нормами 
м1жнародних договор1в, м1ж нормами 
м!жнародного договору та актами нащонального 
законодавства, а також пропонувати шляхи i'x 
виршення
ПРН 12. Готувати проекта м1жнародних договор!в 
та акта  нащонального законодавства, надавати 
пропозицп з приведения норм в1тчизняного 
законодавства у вщповщшсть до норм 
м!жнародного права, засновуючись на анал1з1 
практики м1жнародних судових установ 
ПРН 13. Усвщомлювати мехашзм та наслщки 
упровадження норм м1жнародних договор1в, акта  
м!жнародних м1журядових оргашзацш, piineHb 
м1жнародних суд1в у нащональний правопорядок 
ПРН 14. Володгги шоземною мовою на piBHi, що 
вщиовщае Загальноевроиейським рекомендащям з 
mobhoi ocBira, а також застосовувати и у 
професшнш д1яльноеп
ПРН 15. Усвщомлювати необхщшсть навчання 
впродовж життя та пщвищення р1вня власно! 
професшно'1 квал1фкацн

8 -  Ресурсне забезпечення реал1заци програми

Специф1чш характеристики 
кадрового забезпечення

Викладач1 дисцишпн володшть англшською мовою 
на piBHi не нижче В2.

Специф1чш характеристики 
матер!альио-техшчного
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методичного забезпечення (гшотетичних судових справ) та забезпечення 
студенев фабулами цих справ. Наявшсть 
необхщних навчальних та наукових матер1ал1в 
англшською мовою у б1блютещ та на кафедр! 
м1жнародного права.

9 -  Академ1чна мобшьшсть

Нащональна кредитна мобшьшсть
1УПжнародна кредитна мобшьшсть
Навчання шоземних здобувач1в 
вищо! oceiTH

За умови володшня шоземною мовою на p iB H i, що 
вщповщае Загальноевропейським рекомендащям з 
MOBHOl освгги.
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2. ПЕРЕЛ1К КОМПОНЕНТ 0СВ1ТНЬ0-ПР0ФЕС1ЙН01 
ПРОГРАМИ ТА IX ЛОГ1ЧНА ПОСЛЩОВШСТЬ

2.1. Пере л ж  компонент ОГ
Код н/д Компоненти ocBiTHbo'i програми 

(навчальш дисциплши, курсов! проекта (робота), 
практики, квал1фкацшна робота)

Кшьюсть
кредит1в

Форма 
пщсумковог 
о контролю

1 2 3 4
1. Обов’язков1 компоненти ОП

ОК 1. Адвокатура та юридична практика (у т.ч. професшна та 
корпоративна етика)

3,0 залж

ОК 2. Право Свггово1 оргашзацп торпвл1 4,0 юпит

ОКЗ. Практикум перекладу (УкраУнська мова) 14,0 залж

ОК 4. Методолопя наукових дослцщень м1жнародного права 3,0 залж

ОК 5. Судовий захист прав людини у лпжнародному npaei 3,0 юпит
ОК6. Право розв’язання м1жнародних cnopiB 4,0 icnHT
ОК 7. М1жнародне гумаштарне право 4,0 icnHT

ОК 8. 1УПжнародне кримшальне право 4,0 icnHT
ОК 9. Teopin i практика м1жнародного права 3,0 залж

ОК 10. Науково-виробнича (переддипломна) практика 9,0 диференцш 
ований залж

ОК 11. Виконання MaricTepcbKo'i робота 12,0 захист
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 63,0 13

2. BnGipKoei компоненти ОП
Bu6ip блоками

ВБ 1. М1жнародне правосуддя 4,0 залж

ВБ 2. Практика [УПжнародного суду ООН 4,0 залж

ВБ 3. 1УПжнародне швестицшне право та арб1траж 3,0 залж

ВБ 4. 1УПжнародний комерцшний арб1траж 4,0 залж

ВБ 5. Практикум з представництва штереЫв юпенпв у 
Свропейському сущ з прав людини

3,0 залж

ВБ 6. М1жнародне трудове право та охорона npaui в галуз1 3,0 icnHT
Всього 21,0 6

Bu6ip з перелту (студент обирае 1 дисциплту з кожного перелЫу)
Перелт № 1

ВБ 7. Навчальш судов! дебати 3,0 залж

Юридичне письмо 3,0 залж

Перелт № 2
ВБ. 8. Виршення cnopiB у npaei Свросоюзу 3,0 icnHT

Виршення м1жнародних економ1чних cnopiB 3,0 icnHT
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Всього 6,0 2
Загальний обсяг виГпрковнх компонент: 27,0 8

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ OCBITHbOI ПРОГРАМИ 90 21
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2.2 . С т р у к т у р н о -л о п ч н а  схем а ОП
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3. ФОРМА АТЕСТАЦП ЗДОБУВАЧ1В ВИЩ 01 ОСВ1ТИ

Атестащя випускниив ocBiTHboi програми “1УПжнародний судовий процес” 
спещальносп 293 «Млжнародне право» проводиться у форм! комплексного квашфкацшного 
icnnTy з м1жнародного судового процесу, квашфкацшного юпиту з Teopii та практики 
перекладу (шоземна мова), публ1чного захисту квашфкацшно1 мапстерсько'1 роботи та 
завершуеться видачою документу встановленого зразка про присудження: а) для студенпв -  
громадян Украши -  освггньо1 квашфкацп “мапстр м1жнародного права” та за виконанням 
певних умов -  професшних квал!фкацш “юрист-м1жнародник” та “перекладач”; б) для 
1ноземних студенев -  освпньоУ квал1фкацц “мапстр м1жнародного права” та за виконанням 
певних умов -  професшно! квал1фкацн “юрист-м1жнародник”.

Окремим рш енням екзаменацшно'1 KOMici'i може бути присвоена професшна 
квагпфкащя “юрист-м1жнародник” за умови: 1) проходження науково-виробничо‘1 
(переддипломно'1) практики; 2) обрання спещал!зованого блоку дисциилш i3 навчального 
плану та отримання середнього балу не нижче “75” за пщсумками складання Bcix дисциплш, 
яга до нього включен!; 3) отримання не нижче 75 бал!в на комплексному квал1фкацшному 
icram  за освггньою програмою.

Окремим ршенням екзаменацшно'1 KOMici'i може бути присвоена професшна 
квагпфкащя “перекладач” за умови: 1) наявнога квашфкацп “фах1вець з перекладу”; 2) 
отримання не нижче 75 бал!в на квапйфкацшному icnHTi “Теорк та практика перекладу”.

1. Комплексний квал!фкацшний юпит з м!жнародного судового процесу здшснюеться у 
письмовш i усних формах шляхом надання вщповщей на поставлен! питания, пов’язаш з 
роботою м!жнародних судових установ, та розв’язання практичних завдань (казус1в) у форм1 
гшотетичних м1жнародних cnopiB. Пщ час оцшювання перев1ряються тага програмш 
результати навчання: ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 11.

2. Квал1фкацшний юпит з Teopii та практики перекладу (шоземна мова) здшснюеться у 
письмовш та уснш формах. Пщ час оцшювання перев!ряються тага nporpaMHi результати 
навчання: ПРН 14.

3. Виконання i захист квапйфкацшно'1 мапстерсько'1 роботи. Написания магютерсько! 
роботи мае базуватись на використанш матер1апав, наданих органом державно'1 влади чи 
юридичною компашею, де працевлаштований чи проходив науково-виробничу практику 
студент. В дипломнш робоп мае бути представлено практичне вир1шення питания 
м!жнародно-правового регулювання певно'1 сфери м1жнародних вщносин, засноване на 
anani3i практики мхжнародних судових установ. Робота мае мютити вщомосп про апробацию 
чи практичне застосування результата? маг!стерського дослщження. Пщ час оцшювання 
мапстерсько-1 роботи перев1ряються так! програмш результати навчання: ПРН 1, ПРН 2, ПРН
4, ПРН 7, ПРН 8, ПРН 11, ПРН 12.

17



4. МАТРИЦЯ В1ДПОВ1ДНОСТ1 ПРОГРАМНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ OCBITHbOI ПРОГРАМИ

ОК 1 ОК 2 о к з ОК 4 ОК 5 О К 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК
10

ОК
11

ЗК 1 + + + + + +

ЗК 2 + + + + + +

ЗКЗ + + + + +

ЗК 4 + + +

ЗК 5 + + + + +

ЗК 6 + + + + + + + +

ФК 1 + + + + + +

ФК 2 + + + +

Ф КЗ + + + + +

ФК 4 . + + + +

ФК 5 + + + +

ФК 6 + +

ФК 7 + + + +

ФК 8 + + + + +

ФК 9 + +

ФК 10 + + + +

ФК 11 + +

ФК 12 + + + +
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТШ 
НАВЧАННЯ (ПРН) В1ДПОВ1ДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ OCBITHbOI

ПРОГРАМИ

ОК 1 ОК 2 о к з ОК 4 ОК 5 О К 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК
10

ОК
11

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 17 + + +
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