




 



 

4 
 

 

  

1. ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту»: освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних 

заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної 

(професійних) кваліфікації (кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну 

послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої 

освіти. 

Освітня програма використовується під час:  

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  

– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 

– атестації здобувачів;  

– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). і встановлює: обсяг та термін навчання 

бакалаврів; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати 

навчання; перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої 

програми; вимоги до структури навчальних дисциплін. 

Користувачі освітньої програми:  

- здобувачі вищої освіти, які навчаються у Державному університеті «Одеська 

політехніка»;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів зі 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;  

- екзаменаційна комісія зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії; 

- приймальна комісія Державного університету «Одеська політехніка».   

Освітня програма поширюється на випускову кафедру міжнародних відносин та 

права для підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії Гуманітарного факультету (ГФ), Українсько-

німецького навчально-наукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-

наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

Примітка: * Якщо здобувач ОПП першого освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» навчається в структурному підрозділі - УНІ, УІІ, УПІ то 

для забезпечення можливої участі на другому освітньому рівні «магістр» за програмами подвійних дипломів з 

університетами партнерами, студент має оволодіти мовними компетентностями відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та  

рекомендацій:  

2.1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2. Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19   

2.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» (редакція від 11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  

2.5 Постанова КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF 

2.6 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010, 

затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.).  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301  

2.7 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом 

ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://op.edu.ua/document/2492 

2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення 

змін до методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-

mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf  

2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. - Bilbao, Groningenand The Hague, 2010.  

2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of expected/desired learning outcomes in 

engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011.   

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en 

2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 

березня 2020 р. № 23. https://op.edu.ua/document/3355 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. 

Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://op.edu.ua/document/3354 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію 

наказом ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://op.edu.ua/document/2545 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова 

редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 №37.  

https://op.edu.ua/document/2501 

2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження 

Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 №336  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04  

2.16 Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 29 

Міжнародні відносини, спеціальність 291 Міжнародні відносини,суспільні комунікації та 

регіональні студії. Затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 1002 від 

04.08.2020 року. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://op.edu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://op.edu.ua/document/3355
https://op.edu.ua/document/3354
https://op.edu.ua/document/2545
https://op.edu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/291-mvskrs-bakalavr.pdf


 

6 
 

 

  

3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

Навчальний заклад Державний університет «Одеська політехніка» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що 

присуджується 

Бакалавр 

Назва галузі знань 29 Міжнародні відносини 

Назва спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Наявність 

акредитації 

Відсутня  

Тип диплому та 

обсяг програми 

Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти становить 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки: за денною формою навчання – 

3 роки 10 місяців. 

Період ведення 2021 – 2025 рр.  

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – шостий рівень, НРК – шостий рівень 

Форми навчання Очне (денне) 

Кваліфікація 

освітня  

Бакалавр  з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

Кваліфікація в 

дипломі 

 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

Освітня програма – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

Мова (и) 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

https://op.edu.ua/education/programs/bac-291-0 

 

А Мета освітньої програми 

 Забезпечення здобувачів вищої освіти базовою теоретико-практичною 

підготовкою для виконання професійних обов’язків у сфері  міжнародних відносин 

та комунікацій, зовнішньої політики держав, міжнародного представництва 

України на регіональному, державному та глобальному рівнях. 

В Характеристика програми 

Опис предметної 

області  

 

Об’єкти вивчення – міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні 

відносини, зовнішня політика 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. 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних 

відносин та зовнішньої політики або у процесі навчання, що характеризуються 

 

https://op.edu.ua/education/programs/bac-291-0
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комплексністю та невизначеністю умов і передбачають застосування відповідних 

теорій та методів.  

Теоретичний зміст предметної області – теорія міжнародних відносин, форми 

та способи їх організації, історія та практика міжнародного співробітництва, 

взаємодії та конкуренції, природа та динаміка міжнародної безпеки, міжнародні 

конфлікти, система та джерела зовнішньої політики держави, міжнародне 

регіонознавство, природа та еволюція міжнародних комунікацій та міжнародного 

інформаційного простору.  

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи, 

методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, спостереження, методики оцінки й 

аналізу процесів у міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та 

регіональних студіях, системний аналіз, методи аналізу інформації. 

Інструменти та обладнання – сучасні універсальні та спеціалізовані 

інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, 

інформаційно-аналітичні) та спеціалізоване програмне забезпечення, що 

застосовуються у діяльності суб’єктів міжнародних відносин, міжнародних 

суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Фокус освітньої 

програми: 

 

Підготовка фахівців у сфері міжнародних відносин та комунікацій, здатних до 

зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності з урахуванням специфіки 

регіонів світу. 

Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародні комунікації, 

зовнішньополітична діяльність, дипломатична діяльність, регіони світу. 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна. 

 

Особливості та 

відмінності 

Теоретико-практична підготовка спрямована на формування: 

- зовнішньополітичної та дипломатичної компетентності майбутнього фахівця з 

урахуванням специфіки регіонів світу; 

-  компетентностей майбутнього фахівця у сфері міжнародних комунікацій з 

урахуванням специфіки зовнішньополітичної діяльності держав у регіонах світу.  

Завдяки опануванню двох іноземних мов і формуванню hard skills  здобувачі вищої 

освіти мають можливість брати участь у науково-дослідній діяльності, науково-

практичних заходах, у програмах академічної мобільності та здобувати практичні 

навички на міжнародному рівні. 

Завдяки залученню здобувачів вищої освіти до участі у наукових гуртках кафедри, 

гостьових лекціях і спонуканню до неформальної та інформальної освіти 

реалізується світоглядна концепція Lifelong learning. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики 

(первинні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, 

міжнародних та регіональних організаціях, комерційних структурах різних форм 

власності).  

Самостійне працевлаштування. 
Академічні права 

випускників 

Можливість здобуття освіти за програмою другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. 

D  Стиль та методика навчання 
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Підходи до 

викладання та  

навчання 

Викладання/навчання передбачає використання студентоорієнтованих та 

інноваційних форм/методів: інтерактивні лекції, проблемні лекції, бінарні лекції, 

лекції-конференції, лекції-дискусії, ділові ігри/вправи, тренінгові заняття/вправи, 

вправи з критичного мислення, майстер-класи та ін.; індивідуальні консультації 

під час виконання реферативних, розрахунково-графічних,  курсових робіт, 

самостійної та науково-дослідної роботи, під час проходження практики, 

виконання кваліфікаційної роботи тощо.  

Система 

оцінювання 

Усне та письмове опитування, есе, презентації, модульний контроль, екзамени, 

заліки, реферативні, розрахунково-графічні та курсові роботи, захисти звітів з 

практик.  

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері 

міжнародних відносин, суспільних комунікації та регіональних студій, 

зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, 

міжнародними організаціями та недержавними акторами, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов та передбачає застосування теорій 

суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем 

міжнародних відносин. 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового образу 

життя. 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК9. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК13. Здатність бути критичним і самокритичним. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, 

динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та/або регіональних студій. 

СК2. Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному 

та інформаційному. 

СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях. 

СК4. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у 

сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних 
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комунікацій, регіональних досліджень.  

СК5. Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права та 

внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав. 

СК6. Здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, уміння вести дипломатичне та ділове 

листування (українською та іноземними мовами). 

СК7. Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 

Європейському континенті, та місце в них України. 

СК8. Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені. 

СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, 

особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих 

держав для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. 

СК10. Здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних 

комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні 

інститути.  

СК11. Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх 

місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці 

України з ними.  

СК12. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності 

у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами).  

СК13. Здатність аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та 

транснаціональні відносини. 

СК14. Здатність демонструвати знання про напрями та способи здійснення 

зовнішньополітичної діяльності державами світу. 

СК15. Здатність аналізувати розвиток окремих регіонів у політичному та 

соціально-економічному аспектах. 

F Програмні результати навчання 

 ПРН01 (З). Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального 

розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики, а також природу та джерела політики держав на міжнародній 

арені і діяльності інших учасників міжнародних відносин.  

ПРН02 (З). Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, розуміти 

особливості її забезпечення на глобальному, регіональному та національному 

рівні, знати природу та підходи до вирішення міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів.  

ПРН03 (З). Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії між 

міжнародними акторами, співвідношення державних, недержавних акторів у 

світовій політиці.  

ПРН04 (З). Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої 

політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою політикою, 

визначення та реалізації на міжнародній арені національних інтересів держав, 

процесу формування та реалізації зовнішньополітичних рішень.  

ПРН05 (З). Знати природу та механізми міжнародних комунікацій.  

ПРН06 (З). Знати природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях.  

ПРН07 (У/Н). Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних 

джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні 

події та процеси.  

ПРН08 (У/Н). Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про 

стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, 

регіональних систем, міжнародних комунікацій.  

ПРН09 (У/Н, К, ВА). Досліджувати проблеми міжнародних відносин, 

регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із 
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використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, 

наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати 

досліджень, надавати відповідні рекомендації.  

ПРН10 (У/Н, К, ВА). Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на 

професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки 

аналітичних та дослідницьких документів.  

ПРН11 (У/Н, ВА). Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, 

зовнішньої політики України та інших держав, міжнародних процесів та 

міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати інформаційні та 

аналітичні матеріали.  

ПРН12 (У/Н, К, ВА). Володіти навичками професійного усного та письмового 

перекладу з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, регіональних 

студій, дво- та багатосторонніх міжнародних проєктів.  

ПРН13 (У/Н, К, ВА). Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, 

міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, 

аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору.  

ПРН14 (У/Н). Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване 

програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для розв’язання 

складних спеціалізованих задач у сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та/або регіональних студій.  

ПРН15 (У/Н). Розуміти та застосовувати для розв’язання складних 

спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 

угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо.  

ПРН16 (У/Н, К). Розуміти та відстоювати національні інтереси України у 

міжнародній діяльності.  

ПРН17 (У/Н). Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, 

пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

ПРН18 (У/Н, ВА).  Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах. 

ПРН19 (З, К). Знати особливості політичної та кроскультурної комунікації у 

міжнародних відносинах.  

ПРН20 (З).  Знати особливості, основні напрямки, глобальні та регіональні 

пріоритети зовнішньої політики держав. 

ПРН21 (У/Н, ВА). Уміти визначати зовнішньополітичні орієнтири світових та 

регіональних геополітичних центрів. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу 

дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, 

які викладають. 

 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-техніч-

ного забезпечення 

У процесі реалізації програми використовуються навчальні приміщення, 

устаткування, мультимедійне обладнання; наявна необхідна соціально-побутова 

інфраструктура: https://op.edu.ua/about/reports#11 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

У процесі реалізації програми використовуються:  

− електронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, 

авторські розробки (https://op.edu.ua/library, 

https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=14), та віртуальне навчальне 

середовище Google Class (Google Meet) з відповідним навчально-методичним 

забезпеченням;  

− офіційний сайт ОП − https://op.edu.ua − містить інформацію про освітні 

програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і 

https://op.edu.ua/about/reports#11
https://op.edu.ua/library
https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=14
https://op.edu.ua/
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виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. 

H Академічна мобільність 

Нормативно- 

правові акти 

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 

від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на 

академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 

жовтня 2019 № 37) https://op.edu.ua/document/2501 

Національна кре-

дитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Державним університетом «Одеська 

політехніка» та ЗВО України. 

Міжнародна кре-

дитна мобільність 

У межах програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між Державним 

університетом «Одеська політехніка» та університетами-партнерами. 

I Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

Умови На загальних умовах та вивченні освітньої компоненти «Українська мова як 

іноземна» 
 

 

4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

4.1 РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ 

ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ (бакалавр) 

№ 

п/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  

(кредитів / %) 
Обов’язкові компоненти 

ОПП (обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові компоненти 

ОПП (вибіркова частина 

за НП) 

Всього за весь 

термін навчання   

1 Навчальні дисципліни 

загальної підготовки 

 

69 / 28,75 

 

15 / 6,25 84 / 35 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 
96 / 40 45 / 18,75 

 

141 / 58,75 

3 Практична підготовка 7,5 / 3,125 Немає 7,5 / 3,125 

4 Атестація 7,5 / 3,125 Немає 7,5 / 3,125 

5 Всього за весь термін 

навчання: 

- з терміном навчання 3р 10 м 
180,0 / 75 60,0 / 25 240,0 / 100 

 

4.2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонент ОПП 

Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, атестаційний екзамен, кваліфікаційна 

робота ) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, КП, 

РР Захист 
1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ОЗ01 Англійська мова  21,0 З, Е 

ОЗ02 

Іноземна мова  (Німецька мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, Французька мова 1) 

21,0 З, Е 

ОЗ03 Політологія 6,0 Е, РР 

https://op.edu.ua/document/2501
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, атестаційний екзамен, кваліфікаційна 

робота ) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, КП, 

РР Захист 
1 2 3 4 

ОЗ04 Економічна теорія 4,5 Е 

ОЗ05 Правознавство 4,5 Е 

ОЗ06 Історія України та української культури 3,0 Е, РР 

ОЗ07 Академічна грамотність 3,0 З 

ОЗ08 Філософія 3,0 Е, РР 

ОЗ09 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Е 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ОП01 Вступ до фаху 3,0 З 

ОП02 Історія міжнародних відносин 7,5 З, Е 

ОП03 Країнознавство 3,0 З 

ОП04 Теорія міжнародних відносин 4,5 Е 

ОП05 Суспільні комунікації в регіоналістиці 4,5 Е, РР 

ОП06 Переговорний процес у міжнародних відносинах   4,5 З 

ОП07 Дипломатична та консульська служба 4,5 Е 

ОП08 Правові системи сучасності 6,0 Е, КР  

ОП09 Міжнародні організації 3,0 З 

ОП10 Міжнародні економічні відносини 6,0 Е, РГР 

ОП11 Міжнародне публічне та приватне право 6,0 Е, РР 

ОП12 Міжнародна інформація 4,5 Е 

ОП13 Міжкультурні комунікації 6,0 Е, КР 

ОП14 Регіональні системи міжнародних відносин 6,0 Е, КР 

ОП15 Зовнішня політика України 3,0 З 

ОП16 Зовнішня політика країн Європи 4,5 Е, РР 

ОП17 
Зовнішня політика країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону  

7,5 Е, КР 

ОП18 Зовнішня політика країн Африки  3,0 З 

ОП19 Зовнішня політика країн Північної та Південної Америки 3,0 З 

ОП20 

Зовнішня політика країн Близького Сходу та Південно-

Східної Азії 

3,0 З 

ОП21 Зовнішня політика країн пострадянського простору 3,0 З 

1.3. Практична підготовка 

П01 Виробнича практика 4,5 З 

П02 Переддипломна практика 3,0 З 

1.4. Атестація 

А01 Атестаційний екзамен 1,5 Е 

А02 Кваліфікаційна робота 6,0 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: кредитів / % 

 180,0 /75 

 

2. Вибіркові компоненти  ОПП 
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, атестаційний екзамен, кваліфікаційна 

робота ) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, КП, 

РР Захист 
1 2 3 4 

2.1. Навчальні дисциплін загальної підготовки 

 Для поглиблення  компетентностей, пов'язаних з володінням українською  мовою (для іноземних 

здобувачів) 

ВЗ01 Українська мова як іноземна* 15,0 З, Е 

 
Всього: 

кредитів / % 

15,0 / 6,25 

Для набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей 

ВЗ02 Основи європейського права 1,5 З 

ВЗ03 Правове регулювання інформаційної діяльності 1,5 З 

ВЗ04 Лінгвокультурологія 1,5 З 

ВЗ05 Ситуативна англійська мова 1,5 З 

ВЗ06 Лідерство та кар'єрний розвиток 1,5 З 

ВЗ07 Толерантність та дискримінація 1,5 З 

ВЗ08 Етика 1,5 З 

ВЗ09 Логіка 1,5 З 

ВЗ10 Практики культурної комунікації 1,5 З 

ВЗ11 Іміджологія 1,5 З 

ВЗ12 
Інформаційно-документне забезпечення діяльності 

підприємств 

1,5 З 

ВЗ13 Фактчекінг 1,5 З 

 
Всього:  

кредитів / % 

6,0 / 2,5 

 Для поглиблення компетентностей безпечної діяльності та збереження довкілля 

ВЗ14 Основи екології 

3,0 З ВЗ15 Екологічна безпека 

ВЗ16 Екологія та сталий розвиток 

 Всього: 
кредитів / % 

3,0 / 1,25 

Для поглиблення компетентностей з економічної та фінансової грамотності 

ВЗ17 Економічні основи організації бізнесу  

3,0 

 

 

З 

 
ВЗ18 Економічні студії 

ВЗ19 Макроекономіка та основи економічної політики 

ВЗ20 Основи комерційної діяльності  

3,0 

 

 

З 

 
ВЗ21 Основи ринкової економіки 

ВЗ22 Основи фінансової грамотності 

 Всього: 
кредитів / % 

6,0 / 2,5 

 Всього за цикл 2.1: 15 / 6,25 

 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 
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Шифр 

ОК 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, атестаційний екзамен, кваліфікаційна 

робота ) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, КП, 

РР Захист 
1 2 3 4 

ВП01 Комунікативний менеджмент   

6,0 

Е, РР 

ВП02 Психологія професійного спілкування Е 

ВП03 Соціологія організацій Е 

ВП04 Публічна дипломатія  

3,0 

 

З 

ВП05 Дипломатичний протокол та етикет З 

ВП06 Культурна дипломатія З 

ВП07 Правове регулювання міждержавних конфліктів 

4,5 

Е, РР 

ВП08 Внутрішнополітичний розвиток країн світу Е, РР 

ВП09 Глобалізація у світовій політиці Е, РР 

ВП10 Політичні технології та зовнішній PR держави  

4,5 
Е 

ВП11 Міжнародне інформаційне співробітництво Е 

ВП12 Міжнародний консалтинг Е 

ВП13 Етнополітологія  

4,5 

З 

ВП14 Міграційні процеси в міжнародних відносинах З 

ВП15 Релігійний фактор у міжнародних відносинах З 

ВП16 Правові основи регіонального управління  

6,0 
Е, КР 

ВП17 Міжнародний захист прав людини Е, КР 

ВП18 Міжнародна та європейська безпека Е, КР 

ВП19 
Правові аспекти документообігу у міжнародних 

відносинах 

 

3,0 

З 

ВП20 Дипломатичне і службове листування З 

ВП21 Проєктний менеджмент у міжнародних відносинах З 

ВП22 Інформаційні війни  

6,0 

Е 

ВП23 Міжнародне інформаційне право Е 

ВП24 Інформаційна та кібербезпека Е 

ВП25 Практикум з англійської мови для ЄВІ  

4,5 

Е 

ВП26 Теорія та практика перекладу (Англійська мова) Е 

ВП27 Іноземна мова міжнародних документів (Англійська) Е 

ВП28 
Практикум з іноземної мови для ЄВІ  (Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Французька мова 1) 

 

 

3,0 

 

З 

ВП29 
Теорія та практика перекладу (Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Польська мова 1, Французька мова 1) 
З 

ВП30 
Іноземна мова міжнародних документів  (Німецька мова 

1, Іспанська мова 1, Польська мова 1, Французька мова 1) 
З 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 
кредитів / % 

45 / 18,75 

 ВСЬОГО за частиною 2: 60 / 25 

ВП31 Фізичне виховання** 10 З 

ВП32 Військова підготовка*** 29  

 Дисципліни з інших освітніх програм**** 
60  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 / 100 
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Примітка:  

        Програма включає нормативну та варіативну частини (75 % / 25 %). 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним 

планом, обсягом не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для цього 

рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного 

підрозділу.  

* Дисципліна вивчається тільки іноземними студентами. 

** Враховуючи заняття у секціях, групах здоров'я тощо. 

***Дисципліна загальним обсягом 29 кредитів. Послідовність вивчення, графік навчального процесу, 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного та підсумкового контролю 

встановлюються відповідною програмою військової підготовки. 

Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які 

необхідні для успішного виконання професійних обов'язків на посадах офіцерського складу, 

визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової 

спеціальності. 

Здобувачі вищої освіти всіх інститутів і факультетів університету за вибором можуть навчатися на 

кафедрі військової підготовки офіцерів запасу.  

**** У чотирьох семестрах (з 3-го по 8-й)  здобувачі можуть обирати навчальні дисципліни з інших 

чинних навчальних планів загальним обсягом 60 кредитів ЄКТС. 
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4.1. Структурно-логічна схема ОПП.  

 

 

 

1 семестр ОЗ01 ОЗ02 ОЗ03 ОЗ04 ОЗ05 ОП01 ОП02

2 семестр ОЗО6 ОЗ07 ОП02 ОП04 ОП05

3 семестр ОЗ08 ОП07 ОП08 ОП09 ОП10

4 семестр ОЗ09 ОП11 ОП12 ОП13

5 семестр ОП14 ОП15 ОП16

6 семестр ОП17 П01

7 семестр ОП18 ОП19

8 семестр ОП20 ОП21 П02 А01 А02

ОЗ01

ОЗ01

ОЗ01

ОЗ01

ОЗ01

ОЗ01

ОЗ02

ОЗ02

ОЗ02

ОЗ02

ОЗ02

ОЗ02

ОП03

ОП06

30 кредитів

30 кредитів

28,5 кредитів обов'язкових ОК

1,5 кредитів вибіркових ОК

25,5 кредитів обов'язкових ОК

4,5 кредитів вибіркових ОК

19,5 кредитів обов'язкових ОК

10,5 кредитів вибіркових ОК

18,0 кредитів обов'язкових ОК

12 кредитів вибіркових ОК

12,0 кредитів обов'язкових ОК

18,0 кредитів вибіркових ОК

16,5 кредитів обов'язкових ОК

13,5 кредитів вибіркових ОК
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5. Матриці 

5.1. Матриця співвідношення компетентностей до освітніх компонент ОПП  

 

5.1.1 Обов’язкові освітні компоненти 

 

Шифри  

освітніх  

компонент  

ОПП/ОНП 

 Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

ко
м

п
ет

ен
тн

і

ст
ь
 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

З
К

1
 

 З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

 З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

З
К

11
 

З
К

1
2

 

З
К

1
3

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

11
 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 +   +  +  +  +  + +       +      +    

ОЗ02 +   +  +  +  +  + +       +      +    

ОЗ03 + + +  + +           +             

ОЗ04 +   + +    +        +  +           

ОЗ05 + +   + +  +         +             

ОЗ06 + + +    +               +        

ОЗ07 +          +  + +                

ОЗ08 +        +     +   +             

ОЗ09 +      +    +  +       +          

Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01  +    +          +        +    +   

ОП02 +  +          +  + +      + +       

ОП03 +     +          +     +  +       

ОП04 +        +      +  +      +       

ОП05 +  +            +   +      +    +  

ОП06 +             +          +  +  +  

ОП07 +   +                +  +    + +   

ОП08 +    +           + +  +           

ОП09 +        +         +       +  +   

ОП10 + +               +  +  +      +   

ОП11 +    +           + +  +           

ОП12 +         +      +      +  +  + +   

ОП13  +            +  +   +      +  +  +  

ОП14  +      +        +   +    + +      + 

ОП15  +     +              + + +   +     

ОП16 +      +           +   +  +  +     

ОП17 +    + +          +       +    + + + 

ОП18 +     +          +       +    + + + 

ОП19 +      +         +       +    + + + 

ОП20 +     +          +       +    + + + 

ОП21 +      +         +       +    + + + 

Практична підготовка 

П01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

П02 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Атестація 

А01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

А02 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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5.2 Матриці співвідношення результатів навчання до компетентностей 

 

 

Результати 

навчання  

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

З
К

1
 

 
З

К
2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

 
З

К
7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0
 

З
К

1
1
 

З
К

1
2
 

З
К

1
3
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

С
К

1
1

 

С
К

1
2

 

С
К

1
3

 

С
К

1
4

 

С
К

1
5

 

 

ПРН 01 +     +    + +   + + + + + + + + +       

ПРН 02    + +   + +          + + +        

ПРН 03    + +   + +       + + +     +      

ПРН 04   +      +    +    +  + +   + +     

ПРН 05   + +    +       + +      + +   +   

ПРН 06     + +            + +    + + +    

ПРН 07  + +   + +    +   + + +    +     +    

ПРН 08  +  + +    + +    + + +   + +   + +  +   

ПРН 09 + +   + +  + + +     + +   + + +     +   

ПРН 10    +    +     + +      +    + +    

ПРН 11   + +   +    + +    +    + + +       

ПРН 12         +             +    +   

ПРН 13  +  + +   +   + +     +   + +    +    

ПРН 14   + +  +    + +            + + + +   

ПРН  15   + +     +     +  +       +   +   

ПРН 16  + + +   +    + +   + + + +   + + + +     

ПРН 17 +    +    +    +      + +     + +   

ПРН 18                           +  

ПРН 19                           +  

ПРН 20                            + 

ПРН 21                            + 
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5.3 Матриці співвідношення результатів навчання до освітніх компонент 
 
 

Програмні 

результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент ОПП 

Обов’язкові ЗП Обов’язкові професійної підготовки 

О
З

0
1
 

О
З

0
2
 

О
З

0
3
 

О
З

0
4
 

О
З

0
5
 

О
З

0
6
 

О
З

0
7
 

О
З

0
8
 

О
З

0
9
 

О
П

0
1
 

О
П

0
2
 

О
П

0
3
 

О
П

0
4
 

О
П

0
5
 

О
П

0
6
 

О
П

0
7
 

О
П

0
8
 

О
П

0
9
 

О
П

1
0
 

О
П

1
1
 

О
П

1
2
 

О
П

1
3
 

О
П

1
4
 

О
П

1
5
 

О
П

1
6
 

О
П

1
7
 

О
П

1
8
 

О
П

1
9
 

О
П

2
0
 

О
П

2
1
 

П
0

1
 

П
0

2
 

А
0

1
 

А
0

2
 

ПРН 01   +  + +  +  + + + +    +   +           + + + + 

ПРН 02   + +    +  + +              +  +  +  + + + + 

ПРН 03   +               + +   + + + + +     + + + + 

ПРН 04    +        +    +  + +     + + +     + + + + 

ПРН 05           +   + +       +     + + + + + + + + 

ПРН 06    +  +      +    + + + +   + +  + + + + + + + + + + 

ПРН 07 + + +  +    +  +          +     +     + + + + 

ПРН 08 + +  + +    +     +      + +  + +      + + + + + 

ПРН 09   + + + + +   +  + +   + +  + +      +     + + + + 

ПРН 10 + +             +      + +         + + + + 

ПРН 11 + +        + +  +        +  + + +      + + + + 

ПРН 12 + +                   +     +     + + + + 

ПРН 13 + +     +  +     + +       + +        + + + + 

ПРН 14                   +  +          + + + + 

ПРН 15     +        + +  + + +  +           + + + + 

ПРН 16      +     +     +        +       + + + + 

ПРН 17 + +     + + +                      + + + + 

ПРН 18              + +           + + + + + + + + + 

ПРН 19               +       +    + + + + + + + + + 

ПРН 20                       +   + + + + + + + + + 

ПРН 21                          + + + + + + + + + 
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6. Форма атестації бакалаврів 

 

        Атестація випускників спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії проводиться у формі атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти та 

захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи й завершується видачою документів 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра  з присвоєнням кваліфікації: 

Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 

 

Форма атестації  Атестаційний екзамен, публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної 

роботи. 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен передбачає перевірку досягнення результатів 

навчання, визначених стандартом спеціальності 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії для першого 

(бакалаврського) рівня та цією освітньою програмою. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної 

спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій або регіональних студій, яка 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів суспільних наук.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації та фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії Державного 

університету «Одеська політехніка».  

 

 

7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державним університетом 

«Одеська політехніка» складається з таких процедур і заходів, передбачених законом «Про 

вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та 

регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на офіційному вебсайті університету; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми; 

8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату. 
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Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою 

Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та 

введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54. 
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Інформаційний додаток до ОП 

Співвідношення компетентностей, результатів навчання до вибіркових освітніх 

компонентів 
 

Шифр 

ви-

біркової 

ОК 

 Назва 

вибіркової  

ОК 
   Компетентності Результати навчання 

Навчальні дисциплін загальної підготовки 

 Для поглиблення  компетентностей, пов'язаних з володінням іноземною мовою 

ВЗ01 

Українська 

мова як 

іноземна** 

К1. Здатність спілкуватися 

державною мовою. 

РН1. (У/Н, К) Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи усну, письмову 

та електронну комунікацію українською мовою. 

К2. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  
РН1. (У/Н, К) Вільно спілкуватися з 

професійних питань, включаючи усну, 

письмову та електронну комунікацію 

іноземною мовою. 

Для набуття соціально-політичних, етико-психологічних та правових компетентностей 

ВЗ02 

Основи 

європейського 

права 

К1. Здатність розуміти 

особливості права 

Європейського Союзу, вміти 

застосовувати його норми 

відповідно до ситуації. 

РН1. (З) Розуміти основні принципи, на яких 

побудовано європейське право та знати 

загальний зміст основних його джерел. 

РН2. (У/Н) Уміти застосовувати правові норми 

права Європейського Союзу при вирішенні 

практичних завдань. 

ВЗ03 

Правове 

регулювання 

інформаційної 

діяльності 

К1. Здатність застосовувати 

основні теоретичні засади та 

практичні аспекти правового 

регулювання інформаційної 

діяльності.  

РН1. (У/Н) Ураховувати особливості сучасного 

правового стану у сфері інформаційних 

відносин для розв'язання завдань практичного 

характеру. 

ВЗ04 
Лінгвокультуро

логія 

К1. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

РН1. (У/Н, К) Співпрацювати з колегами, 

представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

К2. Здатність вільно, гнучко 

й ефективно 

використовувати мову(и), 

що вивчається(ються), в 

усній та письмовій формах, у 

жанрово-стильових 

різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, 

неофіційному, 

нейтральному), для 

розв’язання комунікативних 

завдань у різних сферах 

життя. 

 

РН1. (У/Н, К) Використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, 

у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, 

неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, 

навчальній, професійній, науковій сферах 

життя. 
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ВЗ05 
Ситуативна 

англійська мова 

К1. Здатність спілкуватися 

державною мовою. 

РН1. (У/Н, К) Знати норми літературної мови та 

вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

К2. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

РН1. (У/Н, К) Використовувати мову, що 

вивчається, в усній та письмовій формі, у різних 

жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, 

нейтральному), для розв’язання комунікативних 

завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя. 

ВЗ06 

Лідерство та 

кар'єрний 

розвиток 

К1. Здатність застосовувати 

знання теорій лідерства та 

моделей побудови кар’єри в 

практичній реалізації свого 

лідерського потенціалу та 

професійній діяльності. 

РН1. (З, У/Н) Аналізувати стратегії лідерства та 

кар’єри для успішної самореалізації у 

професійній сфері. 

ВЗ07 

Толерантність 

та 

дискримінація 

К1. Здатність вільно 

орієнтуватися та 

конструктивно взаємодіяти в 

умовах полікультурного 

суспільства. 

РН1. (У/Н, К, ВА) Здійснювати міжкультурну 

комунікацію на засадах взаємоповаги, 

толерантного ставлення до представників різних 

культур. 

ВЗ08 Етика 

К1. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

РН1. (У/Н,  ВА) Знаходити орієнтири у 

вирішенні професійних та світоглядних питань з 

урахуванням базових цінностей соціуму. 

ВЗ09 Логіка 

К1. Вміння виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

РН1. (У/Н, К) Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати при виконанні 

навчально-професійних завдань. 

РН2. (У/Н,  ВА) Визначати проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ВЗ10 

Практики 

культурної 

комунікації 

К1. Здатність налагодити 

комунікативний процес із 

представниками різних 

соціально-культурних груп в 

процесі проведення 

культурологічного 

дослідження та/або 

викладення його результатів. 

РН1. (З, У/Н, К) Знати принципи і вміти 

організувати ділові ігри, що моделюють 

ситуацію, наближену до реальної професійної 

сфери культуролога. 

К2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

РН1. (ВА) Мати навички критичного мислення, 

викладати у зрозумілий спосіб власні думки, 

здійснювати їх аргументацію. 

К3. Здатність працювати в 

команді. 

РН1. (У/Н, ВА) Виявляти, перевіряти та 

узагальнювати інформацію щодо різноманітних 

контекстів культурної практики, визначати 

ступінь їх актуальності із застосуванням 

релевантних джерел, інформаційних, 

комунікативних засобів та візуальних 

технологій. 
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ВЗ11 Іміджологія 

К1. Здатність критично 

розуміти і застосовувати 

механізми формування 

іміджу різних рівнів 

(індивідуального, 

предметного, 

корпоративного та ін.). 

РН1. (У/Н, ВА) Генерувати інноваційні ідеї, 

формулювати іміджову мету та впроваджувати 

її згідно із соціальними, психологічними та 

іншими характеристиками аудиторії. 

ВЗ12 

Інформаційно-

документне 

забезпечення 

діяльності 

підприємств 

К1. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

РН1. (У/Н, ВА) Використовувати сучасні 

інформаційні й комунікаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань. 

ВЗ13 Фактчекінг 

К1. Здатність навчатися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

РН1. (У/Н, К) Виконувати пошук, оброблення та 

аналіз інформації з різних джерел. 

К2. Здатність аналізувати, 

критично оцінювати, 

редагувати авторські 

матеріали та просувати їх на 

різних медіаплатформах). 

РН1. (У/Н, ВА) Виокремлювати у виробничих 

ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про 

які бракує знань, і розкривати способи та 

джерела здобування тих знань. 

Для поглиблення компетентностей безпечної діяльності та збереження довкілля 

ВЗ14 Основи екології 

К1. Знання та розуміння 

теоретичних основ екології, 

охорони довкілля. 

РН1. (З, У/Н) Уміти на базі загально-

екологічних знань вирішувати питання 

збалансованого співіснування людини і природи 

РН2. (У/Н, ВА) Впроваджувати екологічно 

безпечну діяльність. 

РН3. (У/Н, ВА) Використовувати норми 

екологічного законодавства в практичній 

діяльності. 

ВЗ15 
Екологічна 

безпека 

К1. Здатність до оцінки 

впливу процесів техногенезу 

на стан навколишнього 

середовища та виявлення 

екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою 

діяльністю 

РН1. (У/Н, ВА) Уміти проводити аналіз 

виникнення екологічнонебезпечних ситуацій та 

визначати рівні екологічної небезпеки. 

РН2. (У/Н, ВА) Компілювати принципи 

управління, на яких базується система 

екологічної безпеки, аналізувати та запобігати 

причинам виникнення екологічної небезпеки 

для обґрунтування управлінських рішень. 

РН3. (У/Н) Застосовувати програмні засоби, IT 

технології та ресурси Інтернету для 

інформаційного забезпечення екологічних 

досліджень. 
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ВЗ16 
Екологія та 

сталий розвиток 

К1. Знання та розуміння 

основних принципів 

забезпечення техногенної 

безпеки об´єктів 

промисловості та енергетики 

РН1. (У/Н) Уміти здійснювати моніторингові 

дослідження природних і соціальноекономічних 

систем. 

РН2. (У/Н, ВА) Формувати плани дій для 

збалансованого розвитку регіонів. 

РН3. (У/Н, ВА) Впроваджувати рішення, 

необхідні для забезпечення сталого розвитку в 

умовах інформаційного суспільства. 
Для поглиблення компетентностей з економічної та фінансової грамотності 

ВЗ17 

Економічні 

основи 

організації 

бізнесу  

К1. Знання принципів та 

основ формування 

підприємницької діяльності 

й організації бізнесу. 

РН1. (З) Демонструвати знання щодо природи, 

еволюції, стану теоретичних досліджень 

економічних відносин, внутрішньої та 

зовнішньої політики та економіки, а також про 

природу та джерела розвитку сучасної 

економічної думки.  

РН2. (У/Н) Пояснювати моделі соціально-

економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних 

напрямів розвитку конкурентоспроможного 

підприємництва. 

ВЗ18 

Економічні 

студії 

 

К1. Здатність до пошуку, 

обробки та аналізу 

економічної інформації з 

різних джерел. 

РН1. (У/Н, ВА) Уміти використовувати 

результати проведеного економічного аналізу 

для синтезування отриманої інформації. 

РН2. (З, ВА) Розуміння основ сучасної відкритої 

економічної системи та структури економічних 

відносин, їх впливу на структуру й динаміку 

розвитку сучасних економічних структур. 

К2. Здатність розробляти 

практичні рекомендації з 

ефективного розвитку та 

інтеграції сучасних 

економічних студій. 

РН1. (З) Демонструвати знання щодо природи, 

еволюції, стану інтеграції економічних систем. 

ВЗ19 

Макроекономіка 

та основи 

економічної 

політики 

К1. Розуміння 

закономірностей 

функціонування 

національної економіки, 

вміння аналізувати розвиток 

економіки держави. 

РН1. (З) Знати основні методи системного 

аналізу, закономірності побудови, 

функціонування та розвитку сучасних 

економічних систем на макрорівні для 

розв’язання задач формування економічної 

політики держави. 

К2. Знання принципів 

формування механізму 

господарювання ринкової 

економічної системи, аналіз 

їх розвитку. 

РН1. (У/Н, ВА) Демонструвати абстрактне 

мислення, систематизувати й упорядковувати 

отриману інформацію; демонструвати знання 

про природу та характер економіко-політичних 

процесів на рівні національної економічної 

системи; розуміти процес опису та оцінювання 

макроекономічної ситуації, використання різних 

джерела інформації про економікополітичні 

події та процеси; обґрунтовувати власну думку 

щодо конкретних умов реалізації форм 

соціальноекономічних відносин на макрорівні. 
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ВЗ20 

Основи 

комерційної 

діяльності 

К1. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

РН1. (У/Н, К, ВА) Уміти застосовувати сучасні 

технології щодо формування попиту споживачів 

на продукцію і послуги. Організовувати 

оперативну торговельно-посередницьку 

діяльність. Управляти матеріально-технічним 

забезпеченням, товарноматеріальними 

потоками. Використовувати сучасні Інтернет-

технології у комерційній діяльності 

посередницьких підприємств. 

РН2. (У/Н, К, ВА) Уміти використовувати 

комунікаційні технології для підтримування 

гармонійних ділових та особистісних контактів 

як передумову ділового успіху. Уміти 

обробляти отримані результати, аналізувати, 

осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати 

запропоновані рішення на сучасному 

науковотехнічному рівні, використати 

результати самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для 

ефективного рішення задач професійної 

діяльності. 

ВЗ21 

Основи 

ринкової 

економіки 

К1. Знання принципів 

формування механізму 

господарювання ринкової 

економічної системи, аналіз 

їх розвитку.  

РН1. (У/Н, К) Навички взаємодії із іншими 

людьми, економічно-аргументовано 

відстоювати власну позицію з соціально-

економічних явищ  

РН2. (ВА) Аналізувати та синтезувати 

інформацію про механізми господарювання 

ринкової економічної системи. 

ВЗ22 

Основи 

фінансової 

грамотності 

К1. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

РН1. (З) Оволодіння сучасними знаннями в 

області фінансової грамотності з метою 

адаптації та подальшої інтеграції особистості в 

сучасному світі. Мати уявлення про місце і роль 

грошей у житті споживача та про можливості 

отримання доходів, включно з виконанням 

оплачуваних видів робіт і створення власного 

бізнесу. Формування досвіду раціональної 

економічної поведінки; освоєння знань з 

фінансової грамотності для майбутньої роботи й 

ефективної самореалізації. 

Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 
Комунікативний 

менеджмент 

К1. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

суспільні комунікації. 

РН1. (К, ВА) Мати навички взаємодії із іншими 

людьми, уміння роботи в групах. 

РН2. (У/Н, К) Демонструвати навички 

командної роботи у процесі вирішення фахових 

завдань. 

К2.  Здатність ефективного 

здобуття і застосування 

управлінських вмінь та 

навичок. 

РН3. (У/Н, ВА) Проводити соціально-

психологічне дослідження проблем розвитку 

особистості керівника та організації.  
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ВП02 

Психологія 

професійного 

спілкування 

К1. Здійснювати адаптацію 

та модифікацію існуючих 

підходів та методів 

спілкування до конкретних 

ситуацій професійної 

діяльності. 

РН1. (З) Знання ділових комунікацій у 

професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування. 

РН2. (К, ВА) Мати навички взаємодії із іншими 

людьми, уміння роботи в групах. 

К2. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

РН3. (У/Н, К) Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, відстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культурних особливостей 

співрозмовника. 

ВП03 

Соціологія 

організацій 

 

К1. Здатність до розуміння 

сутності, характеристики та 

функцій соціальних 

організацій. 

РН1. (У/Н) Здійснювати аналіз закономірностей 

функціонування та розвитку соціальних 

організацій. 

К2. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

РН2. (У/Н, К) Демонструвати навички 

командної роботи у процесі вирішення фахових 

завдань. 

К3. Здатність прогнозувати 

перебіг різних соціальних 

процесів. 

РН3. (З, У/Н) Аналізувати соціально-

психологічні процеси в малих та великих 

групах. 

ВП04 
Публічна 

дипломатія 

К.1. Здатність 

дипломатичними засобами 

відстоювати національні 

інтереси держави в 

міжнародному спілкуванні 

та сприяти позитивному 

іміджу України у світі. 

РН1. (З) Знати закономірності розвитку 

публічної дипломатії, її цілі і завдання; 

механізми прийняття та організації виконання 

зовнішньополітичних рішень. 

РН 2. (У/Н, ВА) Уміти досліджувати проблеми 

та виявляти чинники, що впливають на 

міжнародний імідж України. 

ВП05 

Дипломатичний 

протокол та 

етикет 

К1. Здатність застосовувати 

засади дипломатичної та 

консульської служби, 

дипломатичного протоколу 

та етикету,  уміння вести 

дипломатичне та ділове 

листування (українською та 

іноземними мовами). 

РН1. (У/Н, К) Демонструвати знання та навички 

з додержання ділового протоколу та ділового 

етикету у сфері міжнародних відносин, 

враховуючи особливості міжкультурного 

спілкування на професійному та соціальному 

рівнях, включаючи усну та письмову 

комунікацію державною та іноземними мовами. 

ВП06 
Культурна 

дипломатія 

К1. Здатність аналізувати 

роль культурної дипломатії у 

сучасній системі 

міжнародних відносин.  

 

РН1. (У/Н) Здійснювати аналіз пріоритетів та 

специфіки здійснення культурної дипломатії 

країнами світу.    

РН2. (З) Знати та розуміти провідні форми 

культурної дипломатії та механізми 

міжнародної культурної взаємодії.  

ВП07 

Правове 

регулювання 

міждержавних 

конфліктів 

К1. Здатність до аналізу 

сутності та причин 

конфліктів, розробки 

процедури регулювання 

конфліктів. 

РН1. (У/Н, З) Уміти аналізувати конфлікти, 

знати процедури регулювання конфліктів та 

сучасні методи ведення переговорів. 
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К2. Здатність розуміти 

особливості та порядок 

правового врегулювання 

міждержавних конфліктів. 

РН1. (У/Н) Уміти визначати причини, типи та 

характер міжнародних та міжрегіональних 

конфліктів і суперечок, а також розуміти 

можливість використання різноманітних 

мирних методів їх вирішення. 

ВП08 

Внутрішнополі 

тичний розвиток 

країн світу 

К1. Здатність засвоювати 

знання про природу, дже-

рела та інститути внут-

рішньої політики держави. 

РН1. (З) Демонструвати знання про особливості 

внутрішньополітичного розвитку  країн світу. 

К2. Здатність аналізувати 

структуру, динаміку та 

закономірності розвитку 

політичних систем світу. 

РН1. (У/Н) Збирати, обробляти та аналізувати 

великі обсяги інформації про стан розвитку 

політичних систем світу. 

ВП09 

Глобалізація у 

світовій 

політиці 

К1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

РН1. (З) Знати природу міжнародного 

співробітництва, характер взаємодії між 

міжнародними акторами, співвідношення 

державних, недержавних акторів у світовій 

політиці. 

К2. Здатність аналізувати 

структуру та динаміку 

міжнародних суспільних 

комунікацій, виявляти їх 

вплив на міжнародну 

систему, державні та 

суспільні інститути.  

РН1. (З) Знати природу та характер 

взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та локальному 

рівнях. 

К3. Здатність аналізувати 

світові політичні процеси, 

вміння визначати місце та 

роль України в них. 

РН1. (У/Н) Здійснювати аналіз світової 

політики, вміти визначати місце та роль України 

в міжнародних політичних процесах. 

ВП10 

Політичні 

технології та 

зовнішній PR 

держави 

К1. Здатність аналізувати 

структуру та динаміку 

міжнародних суспільних 

комунікацій, виявляти їх 

вплив на міжнародну 

систему, державні та 

суспільні інститути.  

РН1. (З) Знати природу та характер 

взаємодій окремих країн та регіонів на 

глобальному, регіональному та локальному 

рівнях. 

 

К2. Здатність 

використовувати політичні 

та РR-технології в умовах 

сучасної державної 

інформаційно-технологічної 

інфраструктури. 

РН1. (З, У/Н) Знати основні види сучасних 

політичних та РR-технологій, що 

застосовуються в зовнішній політиці держави, а 

також процедури їх застосування на практиці. 
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ВП11 

Міжнародне 

інформаційне 

співробітництво 

К1. Здатність аналізувати 

структуру та динаміку 

міжнародних суспільних 

комунікацій, виявляти їх 

вплив на міжнародну 

систему, державні та 

суспільні інститути.  

РН1. (З) Знати природу міжнародного 

співробітництва, характер взаємодії між 

міжнародними акторами, співвідношення 

державних, недержавних акторів у світовій 

політиці. 

РН2. (У/Н) Використовувати сучасні цифрові 

технології, спеціалізовані програмне 

забезпечення, бази даних та інформаційні 

системи для розв’язання складних 

спеціалізованих задач у сфері міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та/або 

регіональних студій.  

ВП12 
Міжнародний 

консалтинг 

К1. Здатність до планування 

організації міжнародних 

консалтингових послуг. 

 

РН1. (З) Знати природу, функції і основні 

особливості міжнародного консалтингу. 

РН2. (У/Н) Уміти діагностувати проблеми 

об'єкту консультування та розробляти і 

виконувати плани консультативної діяльності. 

ВП13 
Етнополіто 

логія 

К1. Здатність аналізувати 

сутність, об’єкти та 

суб’єкти, типи та моделі 

етнополітики, основні 

етнополітичні процеси та 

явища, форми 

етнополітичної діяльності 

держави та етнічних 

спільнот.  

РН1. (У/Н, ВА) Уміти аналізувати етнополітичні 

процеси, що відбуваються у зарубіжних країнах 

та Україні, робити відповідні висновки та 

узагальнення. 

РН2. (У/Н, ВА) Уміти визначати роль 

національного чинника та зростання 

національної свідомості етнічних груп у 

суспільно-політичному житті країн. 

ВП14 

Міграційні 

процеси в 

міжнародних 

відносинах 

К1. Здатність з’ясовувати 

природу глобальних 

міграційних процесів та 

визначати фактори, що їх 

зумовлюють. 

РН1. (З) Знати  економічні, демографічні, 

соціально-політичні, культурні, етнічні 

факторів, які обумовлюють міграційний 

ландшафт європейського континенту.  

РН2.(У/Н) Уміти визначати спільні та відмінні 

характеристики міграційної політики держав. 

ВП15 

Релігійний 

фактор в 

міжнародних 

відносинах 

К1. Здатність аналізувати 

релігійний чинник з погляду 

його впливу на зовнішню 

політику тієї чи іншої країни 

(чи групи країн) та 

міжнародні відносини в 

регіональному і глобальному 

вимірах. 

РН1. (З) Знати природу та характер взаємодій 

окремих країн та регіонів на глобальному, 

регіональному та локальному рівнях. 

РН2. (У/Н, ВА) Уміти на основі проведеного 

аналізу впливу норм релігійної моралі різних 

конфесій на сучасні проблеми соціального, 

політичного, культурного та економічного, 

життя конкретної держави та міжнародні 

відносини в цілому, давати оцінку ролі 

релігійного фактору в сучасному 

глобалізованому світі. 
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ВП16 

Правові основи 

регіонального 

управління 

К1. Здатність визначати 

правові засади 

регіонального управління. 

РН2. (З, У/Н) Розуміти та застосовувати для 

розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо. 

РН3. (З, У/Н). Демонструвати знання щодо 

розуміння особливостей змісту правових норм, 

що використовуються в процесі регулювання 

регіонального управління та уміння 

використовувати теоретичні знання при 

вирішенні практичних задач. 

ВП17 

Міжнародний 

захист прав 

людини 

К1. Здатність до оволодіння 

знаннями про правову 

природу та юридичну 

сутність прав і свобод 

людини, форми та способи 

їх реалізації. 

РН1. (З) Знати форми та способи реалізації, а 

також складові елементи юридичного 

механізму захисту прав і свобод людини. 

 

 

К2. Здатність до 

визначення, 

обрання та реалізації на 

практиці найбільш 

ефективних засобів захисту 

прав людини. 
 

РН1. (У/Н) Уміти визначати найбільш 

ефективні засоби захисту прав людини на 

національному та міжнародному рівнях.  

РН2. (У/Н) Уміти складати національні та 

міжнародні документи щодо захисту прав 

людини відповідно до міжнародних 

стандартів прав людини, а також аналізувати 

національне законодавство для визначення їх 

відповідності міжнародним стандартам прав 

людини. 

ВП18 

Міжнародна та 

європейська 

безпека 

К1. Здатність аналізувати 

міжнародні інтеграційні 

процеси у світі та на 

Європейському континенті, 

та місце в них України. 

РН1. (З) Знати та розуміти природу та динаміку 

міжнародної безпеки, розуміти особливості її 

забезпечення на глобальному, регіональному та 

національному рівні, знати природу та підходи 

до вирішення міжнародних та 

інтернаціоналізованих конфліктів. 

К2. Знання теоретичних 

основ та практичних 

навичок оцінювання й 

аналізу безпекової 

компоненти регіональних та 

міжнародних відносин. 

РН1. (У/Н) Уміти оцінювати події міжнародного 

життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії у міжнародних та регіональних 

системах. 

РН2. (З) Розуміти принципи використання 

теоретичних знань з міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, міжнародної безпеки та 

конфліктів, регіоналістики при вирішенні 

практичних завдань. 
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ВП19 

Правові основи 

документообігу 

у міжнародних 

відносинах 

К1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

РН1. (У/Н) Розуміти та застосовувати для 

розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо. 

К2. Здатність застосовувати 

засади дипломатичної та 

консульської служби, 

дипломатичного протоколу 

та етикету,  уміння вести 

дипломатичне та ділове 

листування (українською та 

іноземними мовами). 

РН2. (З) Знати принципи, механізми та процеси 

забезпечення зовнішньої політики держав, 

взаємодії між зовнішньою та внутрішньою 

політикою, визначення та реалізації на 

міжнародній арені національних інтересів 

держав, процесу формування та реалізації 

зовнішньополітичних рішень. 

ВП20 

Дипломатичне і 

службове 

листування 

К1. Здатність аналізувати 

дипломатичні документи, 

дипломатичне і службове 

листування, володіти 

принципами і формами 

дипломатичної та ділової 

комунікації. 

 

РН1. (З) Знати основні поняття, терміни та 

категорії дипломатичного листування; 

універсальні структурні текстотворчі 

компоненти дипломатичних та службових 

текстів. 

РН2. (У/Н) Уміти аналізувати тексти 

дипломатичного і службового листування, 

характеризувати їх стилістичні та лексичні 

особливості; користуватися універсальними 

протокольними мовними формулами. 

ВП21 

Проєктний 

менеджмент у 

міжнародних 

відносинах 

К1.  Здатність застосовувати 
системний підхід до 

підготовки та управління 

міжнародними проєктами. 

 

РН1. (З) Знати основні методи та способи 

проєктного управління у міжнародній сфері. 

РН2.  (У/Н, ВА) Уміти залучати ресурси для 

реалізації міжнародних проєктів і механізмів 

управління ними. 

ВП22 
Інформаційні 

війни 

К1.  Здатність аналізувати 

концептуальні та прикладні 

аспекти проведення 

інформаційних війн у 

міжнародних відносинах. 

РН1. (З) Знати основні характеристики 

інформаційних війн у міжнародних відносинах 

та цілі, методи і засоби їх проведення.  

РН2. (У/Н) Уміти аналізувати та планувати 

інформаційні операції у міжнародних 

відносинах. 

ВП23 

Міжнародне 

інформаційне 

право 

К1. Здатність аналізувати  

інформаційну сутність 

(інформаційну будову) права 

як складну соціальну 

систему.  

РН 1. (З) Знати систему інформаційного права, 

його сутність, поняття, методи та зміст. 

РН 2. (У/Н) Уміти використовувати нормативно-

правові акти  для організації діяльності в 

інформаційній сфері. 

К2. Здатність до тлумачення 

нормативно-правових актів, 

що регулюють відносини у 

сфері інформатизації. 

РН1. (У/Н)  Уміти обґрунтувати перспективи 

захисту інформаційних прав та інформаційних 

відносин у сучасному інформаційному 

суспільстві. 
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ВП24 
Інформаційна та 

кібербезпека 

К1. Здатність аналізувати, 

контролювати та 

забезпечувати систему 

управління доступом до 

інформаційних ресурсів 

згідно встановленої політики 

інформаційної безпеки 

держави. 

РН1. (У/Н) Уміти здійснювати адміністрування 

та контроль підсистем інформаційної безпеки 

об'єкта та підсистем передачі даних. 

РН2. (У/Н, ВА) Уміти виявляти та аналізувати 

проблеми у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки, та проводити її дослідження. 

К2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації. 

 

РН1. (У/Н, ВА) Уміти збирати та аналізувати 

вихідні дані для проєктування систем захисту 

інформації, визначати вимоги, здійснювати 

аналіз підсистем за показниками інформаційної 

безпеки. 

ВП25 

Практикум з 

англійської 

мови для ЄВІ 

К1. Здатність практично 

володіти лексичним та 

граматичним матеріалом, 

комунікативною 

компетенцією на 

достатньому для ЄВІ рівні. 

РН1. (У/Н) Демонструвати усні та письмові 

навички володіння іноземною мовою в 

рецептивних та продуктивних видах 

мовленнєвої діяльності на основі знання 

лексики і граматики в обсязі програмних вимог. 

ВП26 

Теорія та 

практика 

перекладу 

(Англійська 

мова) 

К1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

РН1. (З) Знати природу та механізми 

міжнародних комунікацій. 

 

К2. Здатність до здійснення 

комунікації та інформацій-

но-аналітичної діяльності у 

сфері міжнародних відносин 

(українською та іноземними 

мовами). 

РН1. (У/Н, К, ВА) Вільно спілкуватися 

державною та іноземними мовами на 

професійному рівні, необхідному для ведення 

професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів. 

 

К3. Здатність використо-

вувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

РН1. (У/Н)  Володіти навичками професійного 

усного та письмового перекладу з/на іноземні 

мови, зокрема, з фахової тематики 

міжнародного співробітництва, зовнішньої 

політики, міжнародних комунікацій, 

регіональних студій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проєктів. 

ВП27 

Іноземна мова 

міжнародних 

документів 

(Англійська) 

К1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

РН1. (У/Н) Розуміти та застосовувати для 

розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо. 

РН2. (У/Н, К, ВА). Вільно спілкуватися 

державною та іноземними мовами на 

професійному рівні, необхідному для ведення 

професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів. 
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К2. Здатність використову-

вати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

РН1. (У/Н)  Володіти навичками професійного 

усного та письмового перекладу з/на іноземні 

мови, зокрема, з фахової тематики 

міжнародного співробітництва, зовнішньої 

політики, міжнародних комунікацій, 

регіональних студій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проєктів. 

ВП28 

Практикум з 

іноземної мови 

для ЄВІ  

(Німецька мова 

1, Іспанська 

мова 1, 

Французька 

мова 1) 

К1. Здатність практично 

володіти лексичним та 

граматичним матеріалом, 

комунікативною 

компетенцією на 

достатньому для ЄВІ рівні. 

 

РН1. (У/Н) Демонструвати усні та письмові 

навички володіння іноземною мовою в 

рецептивних та продуктивних видах 

мовленнєвої діяльності на основі знання 

лексики і граматики в обсязі програмних вимог. 

ВП29 

Теорія та 

практика 

перекладу 

(Німецька мова 

1, Іспанська 

мова 1, 

Польська мова 

1, Французька 

мова 1) 

К1. Здатність до здійснення 

комунікації та інформацій-

но-аналітичної діяльності у 

сфері міжнародних відносин 

(українською та іноземними 

мовами). 

РН1. (У/Н, К, ВА) Вільно спілкуватися 

державною та іноземними мовами на 

професійному рівні, необхідному для ведення 

професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів. 

 

К2. Здатність використову-

вати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

РН1. (У/Н)  Володіти навичками професійного 

усного та письмового перекладу з/на іноземні 

мови, зокрема, з фахової тематики 

міжнародного співробітництва, зовнішньої 

політики, міжнародних комунікацій, 

регіональних студій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проєктів. 

ВП30 

Іноземна мова 

міжнародних 

документів  

(Німецька мова 

1, Іспанська 

мова 1, 

Польська мова 

1, Французька 

мова 1) 

К1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності.  

РН1. (У/Н) Розуміти та застосовувати для 

розв’язання складних спеціалізованих задач 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій чинне законодавство, 

міжнародні нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо. 

К2. Здатність використову-

вати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

РН1. (У/Н)  Володіти навичками професійного 

усного та письмового перекладу з/на іноземні 

мови, зокрема, з фахової тематики 

міжнародного співробітництва, зовнішньої 

політики, міжнародних комунікацій, 

регіональних студій, дво- та багатосторонніх 

міжнародних проєктів. 
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