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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складк

Пр1звище, 1м’я, по 
батьков1 кер1вника 
та члешв проектноУ 

групи

Найменування 
посади 

(для сумюниьав — 
мюце основно! 

роботи, наймену
вання посади)

Найменування 
закладу, який 

закшчив викладач 
(piK закшчення, 
спещальшсть, 

квал1фкащя згщно 
з документом про 

вищу ocBiTy)

Науковий стушнь, 
шифр i наймену
вання науково!' 

спещальност1, тема 
дисертацп, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спещальшстю) 

присвоено

Стаж
науково-
педагоп

ЧН01
та/або

науково1
роботи

1нформащя про наукову 
д1яльшсть (ОСНОВШ 

публшацп' за напрямом, 
науково-дослщна робота, 
участь у конференщях i 

семшарах, робота з 
асшрантами та 

докторантами, кер1вництво 
науковою роботою 

студеппв)

Вщомост1 про 
пщвищення 
квашфжацп 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видач1)

Кер1вник 
проектноТ групи 
Белоусова Наталя 
БориЫвна

Доцент кафедри 
м!жнародно1 
i ncjjop MauiY 
Гнституту мгжна- 
родних вщносин 
Кшвського нацю- 
нального ушвер- 
ситету iweHi Тараса 
Шевченка

КшВСЬКИЙ 
ушверситет iM em 
Тараса Шевченка 
1997 р.,
спещальшсть -  
прикладна матема
тика, квал1фжащя -  
викладач матема
тики та шформа- 
тики

Кандидат полггичних 
наук, 23.00.03 -  
гкнптична культура 
та щеолопя, тема 
дисертацп: «Концепт 
нацюнальноУ безпеки 
в полпичшй культур! 
суспшьства»; 
Кандидат ф1зико- 
математичних наук, 
01.05.02 -математи- 
чне моделювання та 
обчислювальш 
методи,тема 
дисертацп: «Розвиток 
адаптив-них 
алгоритм1в 
щентифжацн та 
керування на o ch o b I 
методу функцш 
Ляпунова».

Доцент кафедри
м1>кнародно1
шформацп.

18 роюв Автор понад 100 наукових 
та навчально-методичних 
праць, у тому числ1, 
шдручнигав та навчальних 
поабнш ав з м1жнародно1 
шформацп та комушкацп -  
7, енциклопедш -  1 (колек- 
тивна), монографш -  5 
(особист1 та у сшвавторс- 
TBi), НМК -  2.
Вчений секретар спещаль 
зовано!' вчено! ради 
Д26.001.29 (спещальностк 
Полпгичш проблеми 
м!жнародних систем та 
глобального розвитку; 
Геополггика).
Кер1вництво науковою 
роботою студенпв 
захищеш понад 25 
бакалавр-ських та 18 
мапстерських роб1т. Участь 
у наукових конференщях та 
семшарах -  понад 30

1. 1ПО КНУТШ 
пщвищення кваш- 
фжаци навчально- 
методичних кадр1в 
ушверситету 
«Д1ялыпсть ВНЗ в 
умовах единого 
европейського 
осв1тнього просто
ру», лютий- 
травень 2017 р.

2. Joint Programme 
between the EU and 
the Council of 
Europe, Training 
Course “Strengthe
ning Information 
Society in Ukraine”, 
Kyiv, 18-20 
November, 2015.
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Даниленко Серий 
Гванович

Завщувач кафедри 
м1жнародних мед1а 
комушкацш i 
комушкативних 
технологш 
1нституту 
м1жнародних 
вщносин КНУ iM. 

Тараса Шевченка

Кшвський 
державний 
ушверситет iM. Т.Г. 
Шевченка,
1992 piK; 
спещальшсть - 
журнал1стика; 
квал1фжащя - 
журналют

Доктор пол^ичних 
наук, спещальшсть 
23.00.03 -  полггична 
культура та щеолопя, 
тема дисертащУ 
«Г ромадянський 
B HM ip шформацшно- 
комушкацшно!' 
революцп: 
концепту ально- 
теоретичш га 
полггико-прикладш 
аспекти». Кандидат 
фшолопчних наук, 
спещальшсть 061 
журналютика, тема 
дисертащ!' 
«Журналютсью 
методи забезпечення 
30ВШ Ш НЬ01 пол1тики 
держави (на приклад1 
преси Шмеччини)». 
Доцент кафедри 
М1жнародно1 
комушкацп та 
зв’язюв 3 

громадськютю.

27 роюв Автор понад 62 наукових 
статей з м1жнародних 
мед1акомушкацш та 
комушкативних технологш, 
втор 5 монографш, 7 
пщручниюв та поабниюв, 3 
енциклопеди, понад 75 
наукових статей з 
журналютики, м1жнародних 
мед1акомушкацш та 
комушкативних технологш; 
брав участь в понад 50 
м1жнародних наукових 
конференщях, кер1вник 
мапстерських та 
бакалаврських роб1т (понад 
50),
Пщ його кер1вництвом 
захищено 5 кандидатських 
дисертацш, опонент на 
захист1 докторських та 
кандидатських дисертацш
(7).
Кер1вник секцш на 
м1жнародних науково- 
практичних студентських 
конференщях.

Ушверситет iM eH i 

Менделя м.Брно, 
«The role of 
Ukrainian mass 
media in the 
European 
integration 
process”, 2017. 
Сертиф1кат № 1021

Запорожець 
Оксана IO p iiB H a

Доцент кафедри 
м 1жнародноТ
шформаци 
1нституту м1жна- 
родннх вщносин 
Кшвського нацю- 
нального ушвер- 
ситету iM eHi 

Тараса Шевченка

Кшвський 
нацюнальний 
ушверситет iM eH i 

Тараса Шевченка, 
1нститут 
м1жнародних 
вщносин, 2002 р., 
спещальшсть -  
м1жнародна 
iнфopмaцiя,

Кандидат
пол1тичних наук,
23.00.04 -  полггичш
проблеми
м1жнародних
систем та
глобального
розвитку,
тема дисертацп
«Кризов1

16 роюв Автор понад 40 наукових та 
навчально-методичних 
праць, у тому чиагп, 
пщручниюв та навчальних 
поабнш ав -  6, 
енциклопедш -  1 (колек- 
тивна), монографш -  4 
(особист1 та у сшвавторс-
TBi).

Кер1вництво иауковою

Joint Programme 
between the EU and 
the Council of 
Europe, Training 
Course
“Strengthening 
Information Society 
in Ukraine”, Kyiv, 
18-20 November, 
2015.
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квал1фжащя -  
маг1стр 
м!жнародно1 
шформацп, 
перекладам з 
французько'1 мови

репутацшш 
стратепУ держав у 
м!жнародних 
вщносинах (на 
приклад1 Украши та 
РосшськоУ 
Федерацп).
Доцент кафедри
м1жнародно1
шформацп.

роботою студенев -  
захищеш понад 20 
бакалаврських та 12 
мапстерських роб1т. Участь 
у наукових конференщях та 
семшарах -  понад 20.

При розробщ проекту Программ враховаш вимоги:
1. Проект Стандарту вищо'1 освш! УкраТни спещальносп №291 «1УПжнародш вщносини, суспшьш комушкацп та регюналып студп» за другим 

осв1тн1м р1внем на здобуття осв1тньо-наукового ступеню: MaricTp.



1. ПРОФЫЬ OCBITHbOI ПРОГРАММ 
«М1ЖНАРОДН1 КОМУШКАЦП» 

« INTERNATIONALCOMMUNICATION»

Спещальшсть 291 «]УПжнародш вщносини, суспшьш комушкацп 
та регюнальш студ1'1»

1 -  За га л ь н а  ш ф о р м а щ я
С туш н ь вищ о¥ освгги та  н азва  
квал1(|лкацп

Стутнъ вищо '1 oceimu -  мапстр 
Спещальшсть'. 291 Млжнародш вщносини, 
суспшьш комушкацп та регюнальш студи 
Осетия програма: М1жнародш комушкацп 
Academic degree: Master
Field o f  study: 291 International Relations, Public 
Communication and Regional Studies 
Program'. International Communication

М ова(и ) н ав ч ан н я  i оц п п ов ан н я Украшська/Ukrainian
О бсяг осв1тньо1 програм м 2 роки, 120 кредите CKTC
Тип программ Осв1тньо-наукова
П овн а н азва  за к л а д у  вищоТ освгги, а 
так ож  ст р у к ту р н о го  п щ р оздш у у  
яком у зд ш сн ю ет ь ся  н ав ч ан н я

Кшвський нацюнальний ушверситет iMeHi Тараса 
Шевченка, 1нститут м1жнародних вщносин/Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Institute of 
International Relations

Н азва за к л а д у  в и щ о '1 освгги як и й  
бер е уч асть  у за б езп еч ен ш  п р огр ам и
О ф щ ш н а н азва  о св п  ньоТ п р огр ам и , 
стуш н ь впщ о! освгги та  н азва  
квал1ф ж ацн В Н З -п а р т н ер а  м овою  
ор и гш ал у
Н аявн1сть акредитащ У MiHicTepcTBO осв1ти i науки, молод1 та спорту 

Украши, 2012 р. Сертифкат про акредитацпо: Cepiя 
НД-IV №1123149 вщ 16 жовтня 2012 р.

Ц и к л /piBCHb п р огр ам и НРК Укршни -  8 р1вень, 
FQ-EHEA -  другий цикл, 
EQF-LLL -  7 pieeHb

П ер едум ови наявшсть осв1тнього ступеня бакалавр
Ф ор м а н ав ч ан н я денна
Термш дп  освггньоТ програми 5 роюв
1н тер н ет-адр еса  п о стш н о го
рОЗМПЦеННЯ ОПИСу OCBiTHbOl
пр огр ам и

Сайт 1нституту м1жнародних вщносин: 
http://www.iir.edu.ua

2 -  М ета освггньо! п р огр ам и
М ета п р огр ам и  (з в р а х у в а н н я м  
р1вня квал1ф1кацп)

Пщготовка фах1вщв-м1жнародниюв, здатних 
комплексно дослщжувати, анал1зувати i 
прогнозувати 0 CH0 BHi тенденцн розвитку 
м1жнародних вщносин, планувати i реал1зовувати 
комушкативш стратег!!' та кампанп aKTopi в 
м1жнародних вщносин, виявляти i протщцяти 
iнфopмaцiйним загрозам на нацюнальному i 
м!жнародному р1внях.

http://www.iir.edu.ua


3 - Характеристика oceiTHboi' програми
Предметна область (галузь знань / 
спещальшсть / спещал1защя 
програми)

]УПжнародш вщносини / 1УНжнародш вщносини, 
сусшльш комушкацп та регюнальш стущУ / 
]УПжнародш комушкащУ

OpicHTanin освггньоУ програми Осв1тньо-наукова академ!чна
Основний фокус освпгньо! програми 
та спещал1заци

Спещальна освгга i професшна пщготовка з 
м1жнародно1 комушкащУ в рамках спещальност1 
«]УПжнародш вщносини, сусшльш комушкащУ та 
регюнальш студи»
Ключов1 слова: м1жнародна комушкащя, стратепчш 
комушкащУ, м!жкультурш комушкащУ, зв’язки з 
громадськютю (PR)» репутащя держави, 
шформацшш операщ'У, 1мщжева пол1тика, цифрова 
комушкащя

Особливост1 програми Обов’язкова науково-виробнича практика 
тривалютю 4 тижш. Можливкть отримання 
подвшного диплома Ушверситету Mapii' Kropi- 
СклодовськоУ (м.Люблш, Польща).

4 -  Придатшсть випускииюв 
до працевлаштування та подальшого иавчания

Придатшсть до працевлаштування Змют та структура програми дае змогу здшснювати 
професшну д1яльшсть в сфер1 м!жнародних 
вщносин i м1жнародно1 комушкащУ; обшмати 
посади в органах державно'У влади р1зних р1вшв, в 
м1жнародних та недержавних оргашзащях, у 
комерцшних структурах та науково-дослщницьких 
шститущях; здшснювати педагопчну та науково- 
дослщницьку д!яльшсть.

Подальше иавчания Особа, яка закшчила навчання за щею освггньо- 
науковою програмою та здобула освнш й ступень 
Maricipa, може продовжити навчання на третьому 
(доктора фшософп) освггньо-науковому piBHi вищоУ 
осв1ти, пщвищувати професшну квал1фшащю та 
здобувати шслядипломну осв1ту.

5 -  Викладання та оцшювання
Викладання та иавчания Загальний стиль навчання -  студентоцентроване. 

Лекцп, семшари, практичш заняття, самостшна 
робота на ochobI пщручниюв та конспекпв, 
пщготовка проекпв, консультацп i3 викладачами. 
Пщ час останнього року половина часу даеться на 
написания завершально'У роботи (дипломноУ), яка 
також презентуеться та обговорюеться за участ1 
викладач1в та одногрупниюв

Оц{нювання Письмов1 та усн1 юпити, залжи, диференцшоваш 
залжи, звгги навчальних практик, ycHi презентацн, 
поточний контроль, комплексний квал1фжацшний 
юпит осв1тньоУ програми «1УПжнародна 
комушкащя», квал1фпсацшний icnmr з шоземноУ 
мови, захист дипломно'У роботи.

6 -  Прог )амш компетентное™
1нтегральиа компетентшсть Здатшсть розв'язувати комплексш теоретичш та 

практичш задач1 i проблеми пщ час професшноУ
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д1яльност1 у галуз1 м1жнародних вщносин, 
30BHiuiHb0'i пол1тики, м1жнародних комушкацш та 
рег1ональних студш, або у npoueci навчання, що 
передбачае проведения дослщжень та/або 
здшснення шновацш та характеризуеться 
невизначешстю умов та вимог.

Загальш компетентности (ЗК) ЗК1. Здатшсть до абстрактного мислення, анал1зу та 
синтезу.
ЗК2. Знания та розумшня предметно!' област1 та 
розумшня професшно'1 д1яльност1.
ЗКЗ. Здатшсть вчитися i оволод!вати сучасними 
знаниями та застосовувати 1х у практичнш 
д1яльность
ЗК4. Здатшсть спшкуватися державною та 
шоземними мовами як усно, так i письмово.
ЗК5. Здатшсть до пошуку, обробления та анализу 
шформацн з р1зних джерел, зокрема завдяки 
використанню шформацшних i комушкацшних 
технологш.
ЗК6. Вмшня виявляти, ставити та виршувати 
проблеми.
ЗК7. Вмшня аргументувати виб1р шлях1в вир1шення 
завдань професшного характеру, критично 
оцшювати отримаш результати та обгрунтовувати 
прийнят1 ршения.
ЗК8. Здатшсть працювати як автономно, так i у 
команда
ЗК9. Здатшсть генерувати нов1 ще\', виявляти 
ш щ ативу та пщприемлившть.
ЗК10. Здатшсть до адаптаци та дп в новш ситуаци, 
зокрема в м1жнародному контекстй 
ЗК11. Навички м1Жособист1сно1 взаем одп, 
цшування та повага р1зномаштност1 та 
багатокультурносп, здатшсть сшлкуватися з 
представниками шших професшних груп р1зного 
р1вня (з експертами з шших галузей знань/вщцв 
д1яльносп).

Фахов1 компетентност! 
спещальност1 (ФК)

ФК1. Поглиблеш знания про природу, динамку, 
принципи оргашзацй' м1жнародних вщносин, типи 
та види м1жнародних актор1в, сучасш тенденцп 
розвитку CBiTOBOi политики.
ФК2. Розумшня сутност1 npoueciB глобал1зацп та Ух 
впливу на м1жнародш вщносини.
ФКЗ. Здатшсть анагпзувати та ирогнозувати 
м1жнародш вщносини у р1зних контекстах, зокрема 
пол1тичному, безпековому, правовому, 
економ1чному, суспшьному, культурному та 
шформацшному.
ФК4. Поглиблеш знания про теоретичш та 
прикладш дослщження м1жнародних вщносин i 
CBiTOBOi пол1тики у полггичнш, економ1чнш, 
юридичнш науках, у м1ждисцишннарних 
дослщженнях.
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ФК5. Поглиблеш знания про природу та джерела 
зовшшньоУ полггики держави, еволющю ищход1в до 
формування та здшснення зовшшньоУ пoлiтики, 
принципи оргашзацп системи зовшшньоУ пол1тики 
та фуНКЦЮНуваННЯ шститупв ЗОВШШНЬОУ полггики. 
ФК6. Здатшсть самостшно оргашзовувати та 
здшснювати науков1 дослщження проблем 
м1жнародних вщносин, визначати науков1 проблеми, 
готувати науков1 текста та доповщ , здшснювати Ух 
публ!чну апробащю.
ФК7. Здатшсть провадити ирикладш анал!тичш 
розробки проблем м1жнародних вщносин та св1товоУ 
политики, професшно готувати анал1тичш 
матер1али та довщки.
ФК8. Здатшсть оргашзовувати та проводити 
м1жнародш 3ycTpini та переговори, працювати в 
рамках м!жнародних конференцш, оргашзацш, 
шших форм практичного м1жнародного 
сшвроб1тництва, працювати з дипломатичними та 
м1жнародними документами.
ФК9. Поглиблеш знания про оргашзащю та 
функцюнування Свропейського Союзу, розумшня 
сучасних евроиейських штеграцшних процеав та 
мюця в них УкраУни.
ФК10. Розумшня особливостей розвитку краУн та 
perioH iB , сучасних глобальних, регюнальних та 
локальних процеав, та мюця в них УкраУни.
ФК11. Здатшсть виробляти пщходи до розв’язання 
проблем i завдань у сфер1 м1жнародних вщносин, 
м1жнародноУ та нащональноУ безпеки, зовшшньоУ 
пол1тики (зокрема, м1жнародних та 
внутршньодержавних конфл1кпв).
ФК12. Володшня шоземними мовами на 
професшному piBHi, виконання усного та 
письмового перекладу з фаховоУ тематики 
м!жнародних вщносин.
ФК13. Здатшсть планувати PR-кампашУ для 
ефективноi взаемодп з цшьовими аудитор1ями та 
формування позитивного 1мщжу державних i 
недержавних актор1в м1жнародних вщносин.
ФК14. Комплексне розумшня природи, моделей i 
засоб1в формування щентичност! держави у 
м1жнародних вщносинах.
ФК15. Поглиблеш знания про особливосп 
формування та реал1защУ корпоративно! i державно'У 
репутацшних стратегш.
ФК16. Поглиблене розумшня правового та 
безпекового BHMipiB м1жнародних комушкацш. 
ФК17. Поглиблеш знания технологш шформацшно- 
психолопчного впливу як шструменту реал!защУ 
стратепчних цшей та штереЫв актор1в 
мЬкнародних вщносин.
ФК18. Поглиблеш знания про особливосп



реагпзацп стратепчних комушкацш у зовшшнш 
пол1тищ держав.
ФК19. Розумшня особливостей оргашзацп та 
метод!в конкурентно!' розвщки на корпоративному
piBHi.

7 -  Програмш результати навчання
Програмш результати навчання

Знания ПРН1. Демонструвати фундаментальш знания, 
набут1 у npoueci навчання, щодо природи, джерел та 
напрям1в еволюцн м1жнародних вщносин, 
м1жнародно1 пол1тики, зовшшньо!' пол1тики держав, 
стану теоретичних дослщжеиь м1жнародних 
вщносин та CBiTOBOi полппки.
ПРН2. Демонструвати розумшня сутноеп процес1в 
глобал1защ 1 та анал1зувати ix вплив на м1жнародш 
вщносини.
ПРИЗ. Демонструвати знания наукових пщход1в, 
методолопй та методик дослщження проблем 
м1жнародних вщносин та зовшшньо! п о л и т и . 
ПРН4. Демонструвати поглиблеш знания проблем 
м1жнародно! та нацюнально1 безпеки, м1жнародних 
та iii rep ! rani о нал i зо ваних конфлпспв, пщход1в, 
способ1в та мехашзм1в забезпечення безпеки у 
м1жнародному npocTopi та у зовшшнш пол1тищ 
держав.
ПРН5. Демонструвати знания про природу 
м1жнародних комушкацш, проблеми розвитку 
держав та м!жнародних регюшв у глобальному, 
регюнальиому та локальному контекстах.
ПРН6. Демонструвати знания технологш 
формування 1мщжу суб’екйв м1жнародних 
вщносин.
ПРН7. Демонструвати знания сиецифжи 
комушкацш державних установ на нацюнальному i 
м1жнародному р1внях.
ПРН8. Демонструвати знания шституцшних засад 
забезпечення розвитку шформацшного сусшльства 
та загальних принцишв, метсццв, моделей 
електронного урядування.

Умшня ПРН9. Збирати, обробляти та анал1зувати значний 
обсяг шформацп про стан млжнародних вщносин, 
CBiTOBOi пол1тики та зовшшньо!' пол1тики держав. 
ПРН10. Визначати та прогнозувати полггичш, 
дипломатичш, безпекови суспшьш й iHini ризики у 
сфер1 м1жнародних вщносин та глобального 
розвитку.
ПРН11. Ощнювати та анал1зувати м1жнародш та 
зовшшньопол1тичш проблеми та ситуащУ, 
пропонувати пщходи до виршення таких проблем. 
ПРН12. Оргашзовувати та проводите самостшш 
дослщження проблем м1жнародних вщносин i3 
використанням наукових теорш та концепцш, 
наукових метсицв та м1ждисциплшарних пщход1в.
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ПРН13. Володгги шоземними мовами на 
професшному piBHi.
ПРН14. Застосовувати шструментарш стратепчних 
комушкацш (PR, иубл1чна дипломат1я, 
шформацшш та психолопчш операцп) для 
просування нацюнальних iHTepeciB держави на 
м1жнароднш ареш.
ПРН15. Застосовувати прикладш методи для 
виявлення законом1рностей i прогнозування 
розвитку держав та ix взаемодп на свгговш apeHi, 
створювати когштивш модел1 ироблемних ситуацш 
в м1жнародних вщносинах.
ПРН16. Збирати, структурувати та анал1зувати даш 
про внутр1шне й зовшшне середовище компанн для 
прийняття ефективних управлшських piuieHb.
ПРН17.Використовувати шструментарш 
шформацшних операцш для просування 
зовшшньополггичиих цшей держави.

Застосування знань ПРН18. Готувати аналггичш довщки, звгги та iHmi 
документа про стан м1жнародних вщносин та 
CBiTOBOi полггики.
ПРН19. Оцшювати м1жнародш поди, процеси в 
сфер1 м1жнародного сшвроб1тництва та м1жнародно1 
безпеки, стан взаемодп та конфлшту в м!жнародних 
системах.
ПРН20. Здшснювати д1яльшсть у дипломатичнш та 
шших сушжних до м!жнародного сшвроб^ницгва 
сферах.
ПРН21 .Проводите пщготовку, розробку та 
реал1защю проекпв прикладних дослщжень 
м1жнародних вщносин, зовшшньоУ та св1тово1 
пол1тики.
ПРН22.Оргашзовувати та здшснювати 
шдивщуальш та rpynoei дослщницью проекта в 
сфер1 м1жнародних вщносин, зовшшньо1 та св1тово1 
пол1тики, репонознавства та м1жнародних 
комушкацш.
ПРН23.Виконувати професшний усний та 
письмовий переклад з/на шоземну мову, зокрема, з 
фаховоУ тематики м1жнародного сшвробггаицтва, 
зовшшньо1 та св1тово1 пол1тики, м1жнародних 
комушкацш, дво- та багатостороншх м1жнародних 
проекпв.
ПРН24. Розробляти, реал!зовувати та здшснювати 
оцшку ефективност1 стратепй комушкацп суб’екпв 
м1жнародних вщносин.
ПРН25. Розробляти стратеги управлшня репутащею 
актор1в м1жнародних вщносин.

Комушкащя ПРН26. Взаемод1яти з фах1вцями шших галузей при 
розробщ та реал1заци прикладних та наукових 
проекпв в сфер1 м1жнародного сшвроб1тництва та 
дипломата.
ПРН27. Оргашзовувати та вести професшш дискуаТ
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у сфер1 м1жнародних вщносин та зовшшньо!'
ПОЛЯНКИ.

ПРН28. Брати участь у фахових дискуЫях i3 
проблем м1жнародних вщносин, зовшшньо!' 
политики та кпжнародних комушкацш, поважати 
опоненпв i !'хню точки зору.
ПРН29. Доносити до фах1вщв та широкого загалу 
1нформацпо, ще!‘, проблеми, р1шення та власний 
досвщ з актуальних питань м1жнародних вщносин.

Автономия i вщповщальшсть ПРНЗО. Професшно вщстоювати штереси УкраТни 
у р1зних сферах м1жнародних вщносин 
ПРН31. Демонструвати здатн1сть до подалыного 
навчання з високим р1внем автономность 
ПРН32. Оцшювати результати власно!' роботи i 
вщповщати за особистий професшний розвиток. 
ПРНЗЗ. Самостшно приймати р1шення, бути 
лщером, вщповщати за командну роботу.

8 -  Ресурсне забезпечення реал1зацп програми
Специф^чш характеристики 
кадрового забезпечення
Специф1чш характеристики
матер1ально-техшчного
забезпечення
Специф1чш характеристики 
шформацшного та навчально- 
методичиого забезпечення

9 -  Академ1чна мобшьшсть
Нацюнальна кредитна мобшьшсть -

Мгжнародна кредитна мобшьшсть 1нститутом м1жнародних вщносин укладено угоду 
про подвшне дипломування з Ушверситетом Mapii' 
Kiopi-Склодовсько! (м.Люблш, Польща).

Навчання шоземних здобувач1в
ВИЩ 01 ОСВ1ТИ

На загальних пщставах за умови володшня 
державною мовою
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2. ПЕРЕЛ1К КОМПОНЕНТ ОСВГГНЬО-НАУКОВОЗГ 
ПРОГРАМИ ТА IX ЛОГ1ЧНА ПОСЛ1ДОВН1СТЬ

2.1 Перелж компонент ОП

Код н/д Компоненти осв1тньо1 програми 
(навчальш дисциплши, курсов! проекти (роботи), практики, 

квал1фжацшна робота)

Кшьюсть 
кредит! в

Форма
шдсумков

ого
контролю

1 2 3 4
Обов’язков1 компоненти ОП

ОК 1 Методолопя та оргашзащя наукових дослщжень з 
основами штелектуально1 власност1

5 Зашк

ОК 2 Науков1 проекти в сфер1 м1жнародних комушкацш 4 Зал1к

ОКЗ
Пол1тичш проблеми м1жнародних систем i глобального 
розвитку

4 1спит

ОК 4 Моделювання та прогнозування в м1жнародних вщносинах 4 Залш
ОК 5 1УПжнародш комушкацп i глобальний розвиток 3 1спит
О К6 М1жкультурш KOMVHiKanii 5 Залш
ОК 7 Свроиейсыс1 комун1кац1'1 4 1спит
ОК 8 М1жнародна практика PR о Зал1к
ОК 9 1нформацшш ресурси державно! щентичносп 4 1спит

ОК 10 Репутац!йний менеджмент у м1жнародних вщносинах 4 1спит
ОК 11 1нформацшш операц!'! в м!жнародних вщносинах 4 1спит
ОК 12 Практика публ!чно! дипломат!! 4 3aniK
ОК 13 Практикум перекладу 14 3aniK

ОК 14 Науково-виробнича практика (переддипломна) 9 Диференц.
загик

ОК 15 Виконання мапстерсько! роботи 19 Захист
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 9 3

Bn6ipKOBi компоненти ОП
Вибгрковий блок 1 «Мгжнародш 1\йдже<п комушкацп»

ВБ 1.1 Державний PR 4 1спит
ВБ 2.1 1нформац1йна геопол1тика 4 1спит
ВБ 3.1 1нструментар!й 1м 1Джево1 пол1тики 4 Зал1к
ВБ 4.1 Технолог!! впливу в публ!чнш комун!кац!! 4 3aniic

ВыЫрковий блок 2 «Корпоративш комушкацп»
ВБ 1.2 М1жнародна практика реклами 4 1спит
ВБ 2.2 Конкурентна розвщка 4 1спит
ВБ 3.2 Цифрова комушкащя 4 Залж
ВБ 4.2 Корпоративна сощальна в1дпов!дальн!сть у PR 4 Зал1к

Bu6ip з перелту (студент обирае 1 дисциплту з кожного перел1ку)
Вибгрковий перелт 1

ВП5.1 1УПжнародна !нформащйна безпека 3 3aniK
ВБ 5.2 1нформац!йний вим1р м!жнародно!' безпеки 3 Зал!к

Виб'/рковий перелт 2
ВП6.1 Нейрокомун!кац!! 3 3aniK
ВБ 6.2 Нейромаркетинг 3 Загик
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Вибгрковий переллк 3
ВГ17.1 М1жнародне шформацшне право 4 Залпе
ВБ7.2 Правове регулювання глобальних комушкацш 4 Залж

Вибгрковий переллк 4
ВП 8.1 Електронне врядування 4 1спит
ВБ 8.2 1нформацшш технологП' у державному управлшш 4 1спит

Загальний обсяг вшнрковнх компонент: 3 D
ЗАГАЛЬНИИ ОБСЯГ OCBITHbOI ПРОГРАМИ 120
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2.2 С т р у к т у р н о -л о г 1 ч н а  схем а  ОП

Базова теоретична подготовка

Загально-гумаш тарна
пщготовка:

М етодолопя та оргашзащя наукових 
досш дж ень з основами ште- 
лектуально'1 власностц Науков! 
проектн в сф ер1 м1жнародних 
комушкацш

Базова пщготовка з 
м!жнародних вщносин:

Полггичш проблеми м1жнародних 
систем i глобального розвитку; 
М оделювання та прогнозування в 
м1жнародних вщносинах; Практика 
публично'!' дипломатп; М1жнародне 
шформашйне право; М1жнародна 
1нформащйна безпека

М овна пщготовка

Практикум перекладу

1Z
МПжнародш комушкащУ

М 1жнародж комушкацп i глобальнин розвиток; М1жкультурш  
комушкацп; Свропейсью комушкацп; М1жнародна практика 
PR; Репуташйний менеджмент у чшкнародпих вщносинах; 
1нформащйш операцп в м1жнародних вщносинах; Правове 
регулювання глобальних комушкацш; 1нформашйш ресурси  
державно! щентичностк Нейрокомушкаци; Нейромаркетинг; 
Електронне врядування; 1нформац1йш технологи у 
державному управлшш.

iz
Поглиблена фахова пщготовка

]УПжнародш 1мщжев1 
комуш кацп

Державпий PR; 1нформацшна 
геогкштика; 1нструментарш
iMi/UKeBoi полппки; Технологи  
впливу в публ1чшй комушкацп

Корпоративн1
комушкацп:

М1жнародиа практика реклами; 
Конкурентна розвщка; Цифрова 
комушкашя; Корпоративна сощальна 
вщповщальшсть у PR

Науково-виробнича практика 
(переддипломна)

Пщсумкова атестащя
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3. ФОРМА АТЕСТАЦП ЗДОБУВАЧ1В ВИЩО! ОСВ1ТИ

Атестащя випускниюв освггньоУ програми спещальносп №291 «М1жнародш 
вщносини, сусшльш комушкацп та регюнальш стущ1» проводиться у форм1 
комплексного квал1фжацшного юпиту осв!тньо1 програми «М1жнародш 
комушкацп» i квал1ф!кащйного юпиту «Теор1я i практика перекладу» та 
завершуеться видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня 
магютра 13 присвоениям осв1тньо1 квал1фжацп - магютр м1жнародних вщносин, 
суспшьних комушкацш та регюнальних студш за спещал1защею «м1жнародш 
комушкацп».

Комплексний квал1ф1кащйний юпит осв1тиьо1 програми «М1жнародш 
комушкацп» здшснюеться у письмовш та уснш форм! шляхом надання вщповщей 
на поставлен! питания. Пщ час оцшювання перев1ряються таю програмш результата 
навчання: ПРИ 1, ПРИ 5, ПРИ 6, ПРИ 9, ПРИ 14, ПРН 15, ПРИ 17, ПРИ 24, ПРИ 25.

Квал1фжацшний юпит з теорй’ та практики перекладу (шоземна мова) 
здшснюеться у письмовш формь Пщ час оцшювання перев1ряються так! програмш 
результата навчання: ПРН 13, ПРН 23.

Пщ час оцшювання квал1ф1кацшноУ магютерськоТ роботи перев1ряються таю 
програмш результата навчання: ПРН1, ПРНЗ, ПРН5, ПРН9, ПРН11, ПРН 12, ПРН21, 
ПРН22, ПРН31, ПРН32.

Окремим ршенням атестацшно1 KOM icii можуть бути присуджеш професшш 
квал1фжаш -1 «експерт з сусшльно-пол1тичних питань (у сфер1 м!жнародно1 

комушкацп)» та «перекладач з шоземно! мови».
Професшна квал1фжащя «експерт з суспшьно-пол1тичних питань (у сфер! 

м1жнародно1 комушкащ'О» присвоюеться за умови дотримання мш1мально 
необхщних критернв: р1вень опанування дисциплш блоку спещал1заш '1 з оцшками 
не менш як 75 бал1в, оцшка за виробничу практику за спещал1защею не менш як 75 
бал!в, захист квал1ф1кацшно1 роботи з оцшкою не нижче 75 бал!в.

Професшна квал1фшашя «перекладач з шоземноУ мови» присвоюеться за умови 
наявност1 професшноТ квал1ф1каш '1 «фах1вець з перекладу», виконання навчального 
плану i складання квал1фшацшного юпиту «Теор1я i практика перекладу» на оцшку 
не нижче 75 бал1в.
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4. МАТРИЦЯ В1ДПОВ1ДНОСТ1 ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ OCBITHbOI ПРОГРАМИ

Обов’язков! компонент!! ОП
OKI ОК2 о к з ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 (Ж 10 ОКИ ОК12 ОК13 ОК14 ОК15

ЗК 1 + + + +
ЗК2 + + + +
ЗКЗ + + + + +
ЗК4 +
ЗК5 + +
ЗК6 + + + + +
ЗК7 + +
ЗК8 + + + + +
ЗК9 + + + +

ЗК10 + + + +
ЗК11 + +

ФК1 + +
ФК2 +
ФКЗ +
ФК4 +
ФК5 + + +
ФК6 + + +
ФК7 + + +
ФК8 +
ФК9 +

ФК10 + +
ФК11 +
ФК12 +
ФК13 +
ФК14 +
ФК15 +
ФК16 + +
ФК17 +
ФК18 + + + +
ФК19 + +



B n 6 ip K 0 B i  компонента ОП

ВБ 1.1 ВБ 2.1 ВБ3.1 ВБ 4.1 ВБ 1.2 ВБ 2.2 ВБ 3.2 ВБ 4.2 ВБ 5.1 ВБ 5.2 ВБ 6.1 ВБ 6.2 ВБ 7.1 ВБ 7.2 ВБ 8.1 ВБ 8.2
ЗК 1
ЗК2
ЗКЗ + + + + + + + +
ЗК4
ЗК5 + +
3K6
3K7 + + + +
3K8 + +
3K9

ЗК10
ЗК11

ФК1
ФК2
ФКЗ
ФК4
ФК5 +
ФК6
ФК7
ФК8
ФК9

ФК10
Ф К П + + + +
ФК12
Ф К П + + + +
ФК14
ФК15
ФК16 + + + +
Ф К П +
ФК18 + + + +
ФК19 +



5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТШ НАВЧАННЯ (ПРН) В1ДПОВ1ДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ OCBITHbOI ПРОГРАМИ

Обов’язков1 компоненти ОП

OKI ОК2 ОКЗ ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОКЮ О К И ОК12 ОК13 ОК14 OKI 5
ПРН 1 + +
ПРН 2 + +
П РИ З + + +
ПРН 4 + +
ПРН5 + + + +
ПРН 6 + +
ПРН 7 +
ПРН 8 + +
ПРН 9 + +

ПРН 10 + + +
ПРН 11 + + + +
ПРН 12 + + + +
ПРН 13 +
ПРН 14 + + + + + +
ПРН 15 + +
ПРН16 + +
ПРН 17 +
ПРН 18 + +
ПРН 19 + +
ПРН 20 +
ПРН 21 + + + +
ПРН 22 + + + + + +
ПРН 23 +
ПРН 24 + + + + +
ПРН25 +
ПРН 26 + + +
ПРН 27 + + +
ПРН 28 + + + + +
Г1РН 29 +
ПРН 30 + + + +
ПРН 31 + +
ПРН 32 + +
ПРН 33 + + +
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Bii6ipKoei компоненти ОП

ВБ 1.1 ВБ 2.1 ВБ 3.1 ВБ 4.1 ВБ1.2 ВБ2.2 ВБ3.2 ВБ4.2 ВБ5.1 ВБ5.2 ВБ6.1 ВБ6.2 ВБ7.1 ВБ7.2 ВБ8.1 ВБ8.2

ПРН 1
ПРН 2
П РИ З
ПРН 4 + +
ПРН 5 +
ПРН 6 +
Г1РН7 +
ПРН 8 + +
ITPH 9

ПРН 10 + + + +

ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13
ПРН 14 + + + + + + + + +
Г! PH 15
ИРН16 +
ПРН 17
ПРН 18
ПРН 19 + + +
ПРН 20
ПРН 21
ПРН 22 + +
ПРН 23
ПРН 24 + + +
ПРН25 +
ПРН 26
ПРН 27 +
ПРН 28
ПРИ 29 + +
ПРН 30 + + +
ПРН 31
ПРН 32
ПРН 33 +
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