


 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ  

 

А. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та галузевої академій наук, 

тощо):  

  

1. Рецензія за підписом доцента кафедри міжнародного та європейського права факультету 

правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктора права 

М.М.Антонович. 

 

2. Рецензія за підписом завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції 

Інституту законодавства Верховної Ради України, доктора юридичних наук, Академічного 

радника НАПрН України, О.О.Гріненко.  
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника та 
членів 

проєктної групи 

Найменування 

посади (для 

сумісників - 
місце 

основної 

роботи, 
найменування 

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-
педагогічної 

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 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Керівник проєктної групи 

Скринька 

Дмитро 

Васильович 

 

Доцент 

кафедри 

міжнародного 

права 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 
Шевченка, 1999, 

міжнародне 

право, магістр 
міжнародного 

права, 

перекладач з 
англійської 

мови 

Кандидат 

юридичних наук, 

12.00.01 - "Право як 

фактор економічного 
розвитку 

(інституційний 

підхід)", доцент, 
кафедра 

міжнародного права 

20 років 

 

Опубліковані понад 100 

праць, з яких 1 індивідуальна 

та 2 колективні монографії, 1 

одноосібний підручник та 1 
підручник у співавторстві,  

Загальна кількість статей, 

опублікованих у наукових 
фахових виданнях – 38. 

Основні публікації:   

1. Скринька Д.В. Угода про 
асоціацію з ЄС та перспективи 

поліпшення ділового клімату 

в Україні // Українська 

Революція гідності, агресія 
РФ і міжнародне право. – К.: 

К.І.С., 2014. – С. 147-154. 

2. Скринька Д.В. Право 
Світової організації торгівлі. 

Підручник.   

Гриф МОН – К.: ВД 

"Промені", 2010. - 338 с. 
Участь у роботі понад 60 

міжнародних науково-

Відповідно до наказу від 21 

липня 2016 р., № 623-32, 

проходив стажування з 1 

лютого 2017 року по 31 
травня 2017 року. Установа, в 

якій здійснювалось 

підвищення кваліфікації 
(стажування): Інститут 

держави і права НАН 

України. Мета підвищення 
кваліфікації (стажування): 

обмін досвідом зі 

співробітниками Інституту 

держави і права НАН України 
для підвищення викладацької 

кваліфікації, завершення 

збору матеріалів для 
докторської дисертації на 

тему: «Право СОТ в системі 

міжнародного права та його 

взаємозв’язок з 
національними правовими 

системами». 
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практичних конференцій та 

семінарів. 
Був опонентом на захисті 1 

кандидатської дисертації, 

рецензентом на кафедрі 

міжнародного права більше 
10 кандидатських дисертацій. 

Під науковим керівництвом 

захищено більше 10 
магістерських робіт. 

 

Члени проєктної групи 

Смирнова 

Ксенія 

Володимирівна 

професор 

кафедри 
порівняльного 

і 

європейського 
права 

Київський 

національний 
університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2002 
р., магістр 

міжнародного 

права, 

перекладач з 
англійської 

мови 

доктор юридичних 

наук, 12.00.11 – 
міжнародне право, 

«Правовий порядок 

конкуренції в 
Європейському 

Союзі (новітні 

тенденції 

розвитку)», доцент 
кафедри 

порівняльного і 

європейського права 

17 років 1. публікації: автор близько 

120 наукових публікацій 
2. участь у конференціях і 

семінарах: брала участь у 

більш ніж 80 міжнародних і 
національних науково-

практичних конференціях 

3. керівництво науковою 

роботою студентів: є 
науковим керівником з 

написання курсових і 

дипломних робіт та керує 
роботою аспірантів (4). 

1. Стажування в Інституті 

держави і права імені В. 
Корецького (довідка від 

31.05.2012 р.);  

2. Стажування за програмою 
«Верховенство права» за 

підтримки Конгресу США (м. 

Вашингтон, м. Хантсвілль, 

США, сертифікат від 
17.10.2013 р.);  

3. Стажування в 

Ататюркському університеті 
(Туреччина, почесний 

сертифікат від 12.05.2015 р.);  

4. Стажування в Університеті 

Кристіана Альбрехта (м. Кіль, 
Німеччина, довідка від 

24.07.2016 р.); 

5. Стажування в Університеті 
м. Белясток, Юридичний 

факультет (Польща, 

сертифікат від 28.04.2017 р.); 
6. Стажування в інститутах 

Європейського Союзу за 

програмою EU VP (Брюссель, 
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Бельгія;  сертифікат від 

31.03.2017). 
7. Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації в Інституті 

післядипломної освіти за 

професійною програмою 
«Діяльність ВНЗ в умовах 

єдиного європейського 

освітнього простору» (всього 
108 год.), свідоцтво 

№KU02070944/000305-17 від 

9 червня 2017 р. 
8. Сертифікат підвищення 

кваліфікації за програмою 

“Роль гарантів освітніх 

програм у розбудові 
внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої 

освіти” (30 акад.год/1 кред.) 
(№785-20 від 1 грудня 2020 р.) 

Буткевич 

Ольга 

Володимирівна 
 

Професор 

кафедри 

міжнародного 
права 

Київський 

національний 

університет 
імені Тараса 

Шевченка, 1999, 

міжнародне 
право, магістр 

міжнародного 

права, 

перекладач з 
англійської 

мови 

Доктор юридичних 

наук, 12.00.11 - 

міжнародне право, 
"Теорія і практика 

докласичного 

міжнародного 
права", доцент, 

кафедра 

міжнародного права 

11 років 

 

За спеціальністю 

“Міжнародне право” 

опубліковані понад 110 
праць, з яких 4 індивідуальні 

та  12 колективних 

монографій, 1 одноосібний 
підручник та 1 підручник у 

співавторстві, 92 наукові 

статті. 

Під науковим керівництвом 
захищено 4 кандидатські 

дисертації.  

Є науковим керівником 5 
аспірантів та здобувачів. 

 

Криволапов 

Богдан 

Михайлович 

доцент 

кафедри 

міжнародного 

Київський 

національний 

університет 

кандидат юридичних 

наук, 12.00.03 - 

цивільне право, 

25 років 1. публікації: автор близько 80 

наукових публікацій 

2. участь у конференціях і 

1. Міністерство науки і освіти 

України, Програма проєкту 

ТАСІС «Правничі студії в 
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приватного 

права 

імені Тараса 

Шевченка, 1993 
р., міжнародне 

право, магістр 

міжнародного 

права, 
референт-

перекладач з 

англійської 
мови 

цивільний процес, 

сімейне право, 
міжнародне 

приватне право, 

«Позовна давність в 

міжнародному 
приватному праві» 

доцент, 

кафедра 
міжнародного 

приватного права 

семінарах: брав участь у 

більш ніж 45 міжнародних і 
національних науково-

практичних конференціях 

3. керівництво науковою 

роботою студентів: є 
науковим керівником з 

написання курсових і 

дипломних робіт та керує 
роботою аспірантів (3). 

 

 

Україні: Київ та окремі 

регіони», з 16 червня 2002 
року по 16 грудня 2003 року, 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації № 007/03 від 16 

грудня 2003 року. 
2. Американська Рада 

Міжнародної освіти, 

Університет імені Джорджа 
Вашингтона (American 

Councils for the international 

education, 
The George Washington 

University), «Програма 

стажування молодих 

викладачів» з 1.08.2004 по 
13.07.2005, сертифікат про 

закінчення програми від 

13.07.2005 р. 
3. 2010 рік Наукова стипендія 

в Інституті Економіки та 

права Університету 

Роттердаму (Erasmus 
University of Rotterdam) за 

програмою Erasmus Mundus. 

При розробці нової редакції освітньо-наукової програми враховані вимоги: 

1. Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519.  

2. Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 квітня 2019 р. № 283. 

3. Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  

від 1 червня 2016 р. № 600 із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2020 р. № 584. 

4. Проєкту стандарту вищої освіти третього рівня (ступінь доктора філософії) за спеціальністю 293 «Міжнародне право» галузі знань  

29 «Міжнародні відносини». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

«Міжнародне право» 

«International Law» 

зі спеціальності 293 «Міжнародне право» 
 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 

Спеціальність: 293 – Міжнародне право  

Освітня програма: Міжнародне право 

Obtained qualification: Philosophy Doctor 

Program Subject Area: International Law 

Programme: International Law 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

українська / англійська 

Ukrainian / English 

Обсяг освітньої програми 4 роки, обсяг освітньої складової – 40 кредитів ЄКТС 

Тип програми Освітньо-наукова 

Education and Scientific 

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 

(заповнюється для програм 

подвійного і спільного 

дипломування)  

 

- 

Офіційна назва освітньої 

програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера 

мовою оригіналу 

(заповнюється для програм 

подвійного і спільного 

дипломування) 

- 

Наявність акредитації Акредитована: сертифікат про акредитацію №1102  

від 29.01.2021 р., виданий Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, дійсний до 01.07.2026 р. 

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень  

FQ-EHEA – третій цикл 

ЕQF-LLL – 8 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня магістр (спеціаліст) 

Форма навчання Очна (денна) / заочна 

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 освітньо-наукової програми 

http://www.iir.edu.ua/education/edu_progs/
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Мета програми (з 

врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Підготовка висококваліфікованого, інтегрованого у 

європейський та світовий науково-освітній простір фахівця 

ступеня доктора філософії в галузі міжнародних відносин за 

спеціальністю міжнародне право, який здатний до 

самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної 

та практичної діяльності, а також науково-педагогічної 

діяльності у закладах вищої освіти 

3 - Характеристика освітньо-наукової програми 

Предметна область (галузь 

знань / спеціальність / 

спеціалізація програми) 

29 – Міжнародні відносини /  

293 – Міжнародне право 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова академічна 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі 29 «Міжнародні відносини» зі 

спеціальності 293 «Міжнародне право». 

Ключові слова: право, міжнародні відносини, міжнародне 

право 

Особливості програми Викладання здійснюється в тому числі науково-

педагогічними працівниками, які є експертами в 

національних і міжнародних урядових та неурядових 

органах і організаціях.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Сфера працевлаштування – наукові установи та заклади, 

підпорядковані НАН та НАПН України, заклади вищої 

освіти різних типів та форм власності, заклади підвищення 

кваліфікації та післядипломної освіти, органи державної 

влади, юридичні фірми, урядові та неурядові міжнародні 

організації. 

Подальше навчання Після отримання освітньо-наукового ступеня «доктор 

філософії» здобувач може претендувати на вступ до 

докторантури, підвищувати кваліфікацію, отримувати 

додаткову освіту за сертифікованими програмами та 

програмами післядипломної освіти, навчатися впродовж 

життя для вдосконалення в науковій та інших видах 

діяльності. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – студентоцентроване. Лекції, 

практичні заняття, самостійна робота, консультації з 

викладачами.  

Оцінювання Письмові та усні іспити, диференційований залік, захист 

дисертаційної роботи доктора філософії.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної юридичної діяльності та дослідницько-

інноваційної діяльності в сфері міжнародного права, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань і професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
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ЗК 3. Здатність до проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проєктами.  
Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність до аналізу сучасних та прогнозування нових 

тенденцій, ідентифікації та вирішення проблемних питань, 

що стосуються сфери міжнародного публічного, приватного 

права та права Європейського Союзу.  

ФК2.Здатність адаптувати наукові результати до потреб 

правотворчої діяльності.   

ФК3. Здатність здійснювати професійне тлумачення норм 

міжнародного публічного, приватного права та права 

Європейського Союзу. 

ФК4. Здатність здійснювати фаховий аналіз практики 

міжнародних судових та арбітражних установ, рішень 

міжнародних організацій, актів права ЄС. 

ФК5. Здатність оцінювати механізм впровадження 

міжнародно-правових норм в національні правові системи. 

ФК6. Здатність пропонувати шляхи захисту національних 

інтересів України на міжнародній арені та в інших державах. 

ФК7. Здатність викладати міжнародне право у закладах 

вищої освіти.  

ФК8. Здатність застосовувати іноземну (англійську) мову в 

науковому дослідженні з міжнародного права.  

ФК9. Здатність до самонавчання та підвищення рівня 

власної кваліфікації. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1.Усвідомлювати особливості системи міжнародного 

публічного, приватного права та права Європейського 

Союзу, аналізувати стан відповідності міжнародно-

правових актів та актів національного законодавства 

міжнародно-правовій доктрині, пропонувати шляхи 

вдосконалення правотворчої та правозастосовчої діяльності 

з огляду на прогресивні напрацювання в світовій та 

вітчизняній науці міжнародного права. 

ПРН 2. Виявляти та формулювати наукову проблему в сфері 

міжнародного права з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства, обґрунтовувати новизну результатів 

наукового дослідження такої проблеми, його теоретичне та 

практичне значення.  

ПРН 3. Ініціювати, організовувати та проводити 

комплексні дослідження в сфері міжнародного права, 

формулювати загальну методологічну базу власного 

наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, 

мету і значення для розвитку інших галузей науки, 

суспільно-політичного, економічного життя, правотворчої 

та правозастосовчої діяльності, національної чи світової 

правової культури, а також захищати результати 

інноваційного наукового дослідження. 
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ПРН 4. Використовувати в науково-дослідницькій та 

професійній діяльності основні категорії теоретичної 

філософії, фундаментальні праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених у сфері міжнародного права, основні 

теоретичні концепції та доктрини міжнародного права, 

здійснювати моніторинг юридичних джерел інформації 

відносно досліджуваної проблеми. 

ПРН 5. Демонструвати навички комунікацій з представниками 

професійних груп галузі міжнародних відносин та інших 

галузей знань, представниками різних видів правничої 

діяльності на міжнародному рівні, зокрема шляхом організації 

спільної науково-дослідної та інноваційної роботи, а також 

представляти результати власних наукових досліджень на 

міжнародних науково-практичних й наукових конференціях, 

круглих столах та семінарах.  

ПРН 6. Розуміти принципи фінансування науково-дослідної 

роботи, готувати запит на отримання фінансування, звітну 

документацію, а також керувати процесом розробки та 

управління науковими проєктами.  

ПРН 7. Досліджувати норми міжнародного публічного, 

приватного права та права Європейського Союзу, 

застосовувати їх в практичній юридичній та науковій 

діяльності, виявляти колізії між нормами міжнародного та 

національного права, пропонувати шляхи їх подолання 

ПРН 8. Готувати проєкти міжнародних договорів та актів 

національного законодавства. 

ПРН 9. Тлумачити норми міжнародного публічного, 

приватного права та права Європейського Союзу з метою їх 

подальшого вдосконалення та розвитку. 

ПРН 10. Здійснювати фаховий аналіз практики 

міжнародних судових та арбітражних установ, рішень 

міжнародних організацій, актів права ЄС з метою 

застосування найкращого досвіду у вітчизняній 

правотворчій та правозастосовчій діяльності.  

ПРН 11. Готувати пропозиції з приведення норм 

вітчизняного законодавства у відповідність до норм 

міжнародного права. 

ПРН 12. Здійснювати теоретичне та практичне забезпечення 

міжнародно-правового захисту інтересів України шляхом 

підготовки та видання наукових публікацій, участі в 

міжнародних конференціях, законотворчій діяльності. 

ПРН 13. Застосовувати основні поняття і категорії 

педагогіки,  методики викладання, інноваційні освітні 

технології навчання у закладах вищої освіти, ефективно 

використовувати навчально-методичні комплекси для 

студентів закладів вищої освіти, планувати й реалізовувати 

різні форми організації освітнього процесу у закладах вищої 

освіти. 

ПРН 14. Репрезентувати результати власних наукових 

досліджень в сфері міжнародного права іноземною 

(англійською) мовою та демонструвати високу культуру 

англомовного академічного (юридичного) письма. 



 

 11 

ПРН 15. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж 

життя та підвищення рівня власної професійної 

кваліфікації. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення 

Науково-педагогічні працівники, які забезпечують 
викладання дисциплін, є експертами в національних і 
міжнародних урядових та неурядових органах і організаціях. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

 

Специфічні характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Право здобувачів освіти на академічну мобільність 

реалізовується відповідно до норм «Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 

579 та «Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка», затвердженого 

ректором 29.06.2016 р.- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних 

умовах. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОНП 
 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК 

1. 

Академічне письмо англійською мовою / 

English Academic Writing 

3 Іспит 

ОК 

2. 

Філософія науки та інновацій / Philosophy of 

Science and Innovations (українською та 

англійською мовою) 

7 Іспит 

ОК 

3. 

Проблеми теорії міжнародного права 4 Іспит 

ОК 

4. 

Міжнародне судочинство / International Judiciary 

(англійською мовою) 

4 Іспит 

ОК 

5. 

Асистентська педагогічна практика 10 Диференційований 

залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 28 

2. Компоненти вільного вибору аспіранта* 

Вибірковий блок 1 (1 дисципліна з переліку). Аспірант обирає 1 дисципліну з переліку 

дисциплін згідно з навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня, галузі знань – 29 «Міжнародні відносини», спеціальності –  

293 «Міжнародне право», що викладаються фахівцями різних факультетів, інститутів, кафедр 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Кількість кредитів – 4, форма 

звітності – іспит. 

Вибірковий блок 2 (2 дисципліни з переліку)**. Аспірант обирає 2 дисципліни з переліку 

дисциплін згідно з навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня, галузі знань – 29 «Міжнародні відносини», спеціальності –  

293 «Міжнародне право», що викладаються фахівцями Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кількість кредитів 4*2=8, 

форма звітності іспит – 2. 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 
40 

 

*- 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 обирати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових 

частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а, за умови погодження з 

директором Інституту міжнародних відносин, з програм іншого рівня. 

**- Перелік навчальних дисциплін (робочі програми навчальних дисциплін) представлено на 

офіційному сайті Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  
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2.2. Структурно-логічна схема ОНП 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Підсумкова атестація: 

 

1. Захист дисертаційної роботи доктора філософії 

 

Дисципліни вільного вибору 

аспіранта (Перелік №1, Перелік №2) 

Філософія науки та інновацій (українською та 

англійською мовою) 

 

Проблеми теорії міжнародного права 

 

Міжнародне судочинство (англійською мовою) 

 

Академічне письмо (англійською мовою) 

 

Асистентська педагогічна практика 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньо-наукової програми «Міжнародне право» 

проводиться у формі попередньої експертизи дисертації на фаховому семінарі і 

завершується видачею академічної довідки та висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Обов’язковою умовою 

допуску до атестації є успішне виконання здобувачем плану навчальної та наукової 

роботи. 

Атестовані здобувачі мають право подавати свої дисертаційні роботи на 

захист до разових спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 293 «Міжнародне 

право» в порядку, встановленому законодавством. Успішний захист дисертаційної 

роботи є підставою для присудження ступеня доктора філософії (PhD) та видачі 

документа встановленого зразка із присвоєнням освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 293 

«Міжнародне право». 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
 

 

  

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

ЗК 1   +   

ЗК 2  + +   

ЗК 3  + +   

ЗК 4  +    

ЗК 5 +     

ЗК 6  +    

ФК 1   +   

ФК 2   +   

ФК 3   +   

ФК 4    +  

ФК 5   + +  

ФК 6   + +  

ФК 7     + 

ФК 8 +     

ФК 9     + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 

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     + 
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	зі спеціальності 293 «Міжнародне право»

