
Інформація про результати моніторингу освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» за 2019-2020 навчальний рік 

Назва ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»              ID ОП  50659 
Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень підготовки – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Керівник групи забезпечення ОП – доктор політичних наук, професор Білоусов О. С. 

Позиції в ОП 2019 р.
* 

Пропозиції стейкґолдерів , які були внесені ПРИ ФОРМУВАННІ 

проєкту ОП 2020 р. до оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОП 2020 р., поданої до 

затвердження 
** 

ким внесено  

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу 

кафедри, на якому 

розглядалося питання 

КП 1475.4  ДКХП 1 – 

Менеджер 

(управитель) із 

зовнішньоекономічної 

діяльності; КП 3439   

ЗКППТР 21311 – 

Дипломатичний 

агент; КП 3439 – 

Посланник; КП 1143.4 

– Голова (інша вища 

посадова особа) 

відділення 

громадської 

організації 

(гуманітарної, 

спеціалізованої); 

1143.4 – Керівник 

органу 

самоорганізації 

населення; КП 1143 – 

Голова органу 

місцевого 

самоврядування 

(міський, сільський і 

т. ін.); КП 1474 – 

Менеджер 

(управитель) з питань 

регіонального 

розвитку; КП 1474 – 

Менеджер 

(управитель) із 

комунікаційних 

Бабіна В.О., к.п.н, доц. каф МВП 

запропонувала вилучити з профілю ОП: КП 

1475.4  ДКХП 1 – Менеджер (управитель) із 

зовнішньоекономічної діяльності; КП 1143.4 

– Голова (інша вища посадова особа) 

відділення громадської організації 

(гуманітарної, спеціалізованої); 1143.4 – 

Керівник органу самоорганізації населення; 

КП 1143 – Голова органу місцевого 

самоврядування (міський, сільський і т. ін.); 

КП 1474 – Менеджер (управитель) з питань 

регіонального розвитку; КП 1474 – 

Менеджер (управитель) із комунікаційних 

технологій; КП 1475.4  ДКХП 1 – Менеджер 

(управитель) із зв'язків з громадськістю; КП 

3439 – Асистент фахівця з розміщення 

продуктивних сил та регіональної економіки; 

КП 3439  ЗКППТР 22749 – Інструктор 

виконкому з організаційної роботи. 

Враховано. 

Додано до профілю ОП: 

3431 -  Керуючий 

справами (секретар) 

виконавчого комітету, 

3431 - Секретар 

адміністративний, 3431 

- Секретар комітету 

(організації, під-

приємства, установи), 

3436 - Помічник 

керівника підприємства 

(установи, організації), 

3436.1 - Референт, 

3436.3 - Помічник 

керівника малого 

підприємства без 

апарату управління,  

3439 - Аташе,  3439 - 

Віце-консул, 3439 - 

Секретар 

дипломатичного 

агентства,    3439 - 

Дипломатичний кур’єр.  
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3431 -  Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету, 3431 - Секретар адміністративний, 3431 - Секретар 

комітету (організації, підприємства, установи), 3436 - 

Помічник керівника підприємства (установи, організації), 

3436.1 - Референт, 3436.3 - Помічник керівника малого 

підприємства без апарату управління,  3439 - Аташе,  3439 - 

Віце-консул,  3439  - Дипломатичний агент, 3439 - Секретар 

дипломатичного агентства,    3439 - Дипломатичний кур’єр. 



технологій; КП 1475.4  

ДКХП 1 – Менеджер 

(управитель) із 

зв'язків з 

громадськістю; КП 

3439 – Асистент 

фахівця з розміщення 

продуктивних сил та 

регіональної 

економіки; КП 3439  

ЗКППТР 22749 – 

Інструктор виконкому 

з організаційної 

роботи. 

4.1. Перелік 

компонент ОПП 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

ПП.О.05 Міжнародні 

відносини (історія 

дипломатії), 3,4 

семестри, 9,0 кредитів 

Доц. Моісеєва Т.М., к. і. н., доц. кафедри 

МВП, запропонувала ОК Міжнародні 

відносини (історія дипломатії) є базовою 

освітньою компонентою для спеціальності 

291, тому пропоную збільшити обсяг 

кредитів на її вивчення, розширивши її 

викладання до чотирьох семестрів, саме вона 

надасть можливість отримати поглиблені 

знання з історії та сучасного стану 

міжнародних відносин. 

Враховано. 
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1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП О.09 Міжнародні відносини (історія дипломатії), 1,2,3,4 

семестри, 16,5 кредитів 

4.1. Перелік 

компонент ОПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озернюк Г.В., канд. юр. н., доц. кафедри 

МВП запропонувала частково переглянути  

номенклатуру ОК. 

 

Відповідальна за якість освіти гф Боделан 

М.В., к. п. н., доц. запропонувала 

дотримуватися механізму формування 

вибіркових дисциплін загальної підготовки, 

що єдиним для всього факультету. 

  

Работін Ю. А., голова правління 

Одеської регіональної організації 

Національної спілки журналістів 

України запропонував ввести низку ОК з 

ОП 061 спеціальності Журналістика, що 

так чи інакше стосуються 

журналістської справи (наприклад, 

Журналістське розслідування, 

Фотожурналістика, Інформаційно-

аналітична діяльність у медіасфері 

тощо), щоб дати змогу здобувачам за 

бажанням обрати собі індивідуальну 

Враховано. 

Додано низку ОК до ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До циклу 1.2. обов'язкових дисциплін професійної підготовки 

додано ОК: 

ОП05 Міжнародні організації 

ОП08 Суспільні комунікації в регіоналістиці 

ОП09 Переговорний процес у міжнародних відносинах 

ОП19 Зовнішня політика США 

 
 

До циклу 2.1. вибіркових дисциплін загальної підготовки 

додано ОК: 

ВЗ01- ВЗ15 Англійська мова 2-4, Німецька мова 2-4, 

Іспанська мова 2-4, Французька мова 2-4, Польська 

мова 2-4 

ВЗ16 Українська мова як іноземна 

ВЗ20 Міжнародна інформація та комп'ютерні 

технології 

ВЗ23 Медіаправо 

ВЗ24 Психологія масмедіа 

ВЗ25 Естетика 

ВЗ26 Основи академічної доброчесності 

ВЗ27 Лідерство та кар'єрний розвиток 

ВЗ28 Конфліктологія 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Цикл дисциплін 

загальної підготовки 

ЗП О.05 Основи 

економічної теорії 

 

ЗП О.04 

Правознавство, 1 

семестр, 5 кредитів, Е, 

РР 

 

 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

ПП О.01 

Країнознавство, 1 

семестр, 4 кредити 

 

ПП О.07 Політологія, 

2 семестр, 5 кредитів, 

Е, РР 

 

 

 

ПП О.18 Теорія 

міжнародних 

відносин, 7 семестр, 3 

кредити, З 

 

ПП О.20 Зовнішня 

політика України, 8 

освітню траєкторію в зазначеному 

напрямку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено ОК до1.2. 

Цикл дисциплін 

професійної підготовки, 

змінено назву ОК  

 

Перенесено ОК до1.2. 

Цикл дисциплін 

професійної підготовки, 

збільшено кількість 

кредитів. 

 

Збільшено кількість 

кредитів, введено 

викладання у 1 семестрі. 

 

 

 

 

Збільшено кількість 

кредитів, змінено 

семестр, РР замінено на 

КР 

 

Збільшено кількість 

кредитів, змінено 

семестр, введено РР 

 

 

 

Змінено семестр, 

введено РР 

ВЗ30 Основи екології 

ВЗ36 Економічні основи організації бізнесу 

 
До циклу 2.2 вибіркових дисциплін професійної підготовки  

додано ОК: 

ВП03 Правові аспекти документообігу в міжнародних 

відносинах 

ВП06 Практики культурної комунікації 

ВП08 Фотожурналістика 

ВП12 Основи критичного мислення 

ВП14 Організація роботи пресслужби 

ВП15 Психологія професійного спілкування 

ВП17 Інформаційно-аналітична діяльність у 

медіасфері 

ВП23 Журналістське розслідування 
 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ОП06 Економічна теорія 

 

 

 

ОП04 Правознавство, 1 семестр, 6 кредитів, Е, РР 

 

 

 

 

 

ОП02 Країнознавство, 1,2 семестр, 6 кредитів 

 

 

 

 

 

 

ОП03 Політологія, 1 семестр, 6 кредитів, Е, КР 

 

 

 

 

ОП16 Теорія міжнародних відносин, 5 семестр, 4,5 кредити, 

Е,РР 

 

 

 

 



семестр, Е 
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ОП07 Зовнішня політика України, 2 семестр, Е, РР 

 

 
 

Пункт 

«Інформаційний 

додаток до ОП – 

Співвідношення 

компетентностей, 

результатів навчання 

до вибіркових освітніх 

компонентів» 

Бабіна В.О., к.п.н, доц. каф МВП 

запропонувала заповнити інформаційний 

додаток до ОП з урахуванням особливостей 

вибіркових ОК. 

Враховано 
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення 

компетентностей, результатів навчання до вибіркових 

освітніх компонентів. 

 

Позиції в ОП 2019 р.
* 

Пропозиції стейкґолдерів , які були внесені до проєкту ОП 2020 р. після 

оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОП 2020 р., поданої до 

затвердження 
** 

ким внесено  

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу 

кафедри, на якому 

розглядалося питання 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

ПП О.15 Зовнішня 

політика країн СНД 

 

Саінчин О.С., доктор юридичних наук, 

професор, академік Української Академії 

наук, адвокат, зав. кафедри галузевого права 

Херсонського державного університету 

запропонував змінити назву ОК Зовнішня 

політика країн СНД на Зовнішня політика 

країн пострадянського простору.  

Враховано. 
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1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ОП20 Зовнішня політика країн пострадянського 

простору 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

ПП О.22 Виробнича 

практика, 4,5 кредити, 

З 

ПП О.23. 

Переддипломна 

практика, 3,0 кредити, 

З 

Мельник Ю. П., Керівник апарату Одеської 

районної ради Одеської області 

запропонувала проходження практики 

здобувачами не тільки старших курсів, але й 

першого-другого також.  

Відхилено. 

В університеті існує 

двоступенева система 

проведення практик: 

виробнича (4,5 кредити) 

та переддипломна (3,0 

кредити). Пропозицію 

щодо введення 

триступеневої системи з 

включенням навчально-

ознайомлюваної 

практики буде подано 

на розгляд керівництву 

ОНПУ, оскільки робоча 

група вважає її 

слушною. 
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1.3. Практична підготовка  

ПП01. Виробнича практика, 4,5 кредити, З 

ПП02. Переддипломна практика, 3,0 кредити, З 



Керівник групи 

забезпечення 

О.С. Білоусов 

Чістякова І.М., зав. кафедри МВП, к. філос. 

н., доцент запропонувала призначити 

Гарантом к. юр. н., доц. Озернюк Г.В. 
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Гарант програми Г.В. Озернюк 

3. Профіль освітньо-

професійної програми 

бакалавра 

Мета освітньої 

програми 

Фокус освітньої 

програми 

Особливості та 

відмінності 
 

Озернюк Г.В., канд. юр. н., доц. кафедри 

МВП повідомила, що зв'язку з прийняттям 

Стандарту спеціальності уточнити пункт у 

профілі ОП «Обмеження щодо форм 

навчання», а також мету, фокус освітньої 

програми, її особливості та відмінності.  

  

Враховано. 
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Обмеження щодо форм навчання: денна (очна) 

Мета освітньої програми - забезпечення здобувачів 

вищої освіти базовою теоретичною та практичною 

підготовкою, необхідною для виконання професійних 

обов’язків у сфері  міжнародних відносин, зовнішньої 

політики держав, міжнародного представництва 

України, суспільних комунікацій на глобальному, 

державному та регіональному рівнях. 

Фокус освітньої програми: програма спрямована на 

вивчення міжнародних відносин, зовнішньої політики 

держав, сучасної світової політики, місця та ролі 

України в системі міжнародних відносин, національної 

та міжнародної безпеки, транскордонного, 

транснаціонального та регіонального співробітництва, 

суспільних комунікацій на глобальному, державному 

та регіональному рівнях, а також особливостей 

політичного та соціального розвитку окремих 

національних та міжнародних регіонів. 

Особливості та відмінності: Підготовка фахівців у 

галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій 

та регіональних студій з широким спектром 

професійних компетенцій (hard skills). 

Сприяння індивідуалізації освітньої траєкторії, 

самореалізації та формуванню світоглядної концепції 

Lifelong learning; засвоєння принципів академічної та 

професійної доброчесності. 

Отримання через вибіркові компоненти 

надпрофесійних компетенцій і навичок (soft skills): 

соціально-культурних, психолого-етичних,  

економічних, екологічних тощо. 

Обов’язкове вивчення двох іноземних мов (англійської 

і обраної здобувачем вищої освіти) та можливість 

участі у програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), які 

реалізуються через університетські навчально-наукові 

інститути (українсько-німецький, українсько-

іспанський, українсько-польський) та вимагають 

належної мовної компетентності. 



Інтегральна 

компетентність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Програмні результати 

навчання  

 

 

 

Кривдіна І.Б., к.і.н., доц. кафедри МВП 

запропонувала оновити список 

компетентностей та результатів навчання, 

привести його у відповідність до Стандарту 

спеціальності.   

 

Враховано. 

Додано 

СК14. Знання та 

розуміння сутності та 

закономірностей 

функціонування 

економічного життя 

суспільства. 

СК15. Здатність 

демонструвати знання 

та розуміння базових 

концепцій та новітніх 

теорій у сфері 

міжнародних відносин, 

закономірностей 

історичного розвитку 

дипломатичних зносин 

між державами.  

СК16. Здатність 

аналізувати світові 

політичні процеси, 

вміння визначати місце 

та роль України в них.  

СК17. Здатність 

демонструвати знання 

про напрями та способи 

здійснення 

зовнішньополітичної 

діяльності державами 

світу. 

СК18. Здатність 

аналізувати природу, 

типи і види 

міжнародних 

конфліктів, оцінювати 

їх вплив на міжнародні 

відносини та 

міжнародну безпеку.  

СК19. Здатність 

визначати сфери та 

форми 

транскордонного, 

транснаціонального та 

регіонального 

співробітництва, 

принципи та способи 

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, 



їхньої державної 

підтримки.  

СК20. Здатність 

застосовувати знання 

про основні особливості 

здійснення суспільних 

комунікацій на 

глобальному, 

державному та 

регіональному рівнях 

для вирішення 

спеціалізованих задач. 

СК21. Здатність 

аналізувати розвиток 

окремих регіонів в 

політичному, 

соціальному та 

економічному аспектах. 

ПРН18 (У). Пояснювати 

моделі соціально-

економічних явищ з 

погляду 

фундаментальних 

принципів і знань на 

основі розуміння 

основних напрямів 

розвитку економічної 

науки. 

ПРН19 (З, АВ). Знати 

закони розвитку 

економічних систем та 

розуміти специфіку 

діяльності економічних 

суб'єктів. 

ПРН20. (З) Знати та 

розуміти сутність 

понятійно-

категоріального апарату 

теорії міжнародних 

відносин, процесу 

еволюції міжнародних 

відносин, історії 

дипломатії. 

ПРН21. (У) 

Здійснювати аналіз 

світової політики, вміти 

визначати місце та роль 

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 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. Знання та розуміння сутності та закономірностей 

функціонування економічного життя суспільства. 

СК15. Здатність демонструвати знання та розуміння базових 

концепцій та новітніх теорій у сфері міжнародних відносин, 

закономірностей історичного розвитку дипломатичних 

зносин між державами.  

СК16. Здатність аналізувати світові політичні процеси, 

вміння визначати місце та роль України в них.  

СК17. Здатність демонструвати знання про напрями та 



України в міжнародних 

політичних процесах. 

ПРН22. (З)  Знати 

основні вектори 

зовнішньої політики 

окремих держав та 

особливості її 

здійснення.   

ПРН23. (У) Аналізувати 

та оцінювати проблеми 

міжнародної та 

національної безпеки, 

міжнародні конфлікти, 

забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі.   

ПРН24. (У) Вміти 

визначати особливості 

та основні напрями 

співробітництва держав 

в рамках окремого 

регіону. 

ПРН25. (К, АВ) 

Володіти навичками 

здійснення суспільних 

комунікацій різного 

рівня при розв’язанні 

спеціалізованих задач у 

сфері міжнародних 

відносин.  

ПРН26. (У) 

Здійснювати аналіз 

політичного та 

соціально-економічного  

розвитку держав, що 

входять до складу 

певного регіону. 
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способи здійснення зовнішньополітичної діяльності 

державами світу. 

СК18. Здатність аналізувати природу, типи і види 

міжнародних конфліктів, оцінювати їх вплив на міжнародні 

відносини та міжнародну безпеку.  

СК19. Здатність визначати сфери та форми 

транскордонного, транснаціонального та регіонального 

співробітництва, принципи та способи їхньої державної 

підтримки.  

СК20. Здатність застосовувати знання про основні 

особливості здійснення суспільних комунікацій на 

глобальному, державному та регіональному рівнях для 

вирішення спеціалізованих задач. 

СК21. Здатність аналізувати розвиток окремих регіонів в 

політичному, соціальному та економічному аспектах. 

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). Здійснювати опис та аналіз міжнародної 

ситуації, збирати з різних джерел необхідну для цього 

інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та 

процеси.  

ПРН08 (У). Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 



політики України та інших держав, регіональних систем, 

міжнародних комунікацій.  

ПРН09 (У, К, АВ). Досліджувати проблеми міжнародних 

відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, 

міжнародних комунікацій, із використанням сучасних 

політичних, економічних і правових теорій та концепцій, 

наукових методів та міждисциплінарних підходів, 

презентувати результати досліджень, надавати відповідні 

рекомендації.  

ПРН10 (У, К, АВ). Вільно спілкуватися державною та 

іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для 

ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та 

дослідницьких документів.  

ПРН11 (У, АВ). 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, К, АВ). 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 

проектів.  

ПРН13 (У, К, АВ). 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, АВ). 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.  

ПРН15 (У). 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 (З, У, К). Розуміти та відстоювати національні 

інтереси України у міжнародній діяльності.  

ПРН17 (У). Мати навички самостійного визначення освітніх 

цілей та навчання, пошуку необхідних для їх досягнення 

освітніх ресурсів. 

ПРН18 (У). Пояснювати моделі соціально-економічних 

явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на 

основі розуміння основних напрямів розвитку економічної 

науки. 



ПРН19 (З, АВ). Знати закони розвитку економічних систем 

та розуміти специфіку діяльності економічних суб'єктів. 

ПРН20. (З) Знати та розуміти сутність понятійно-

категоріального апарату теорії міжнародних відносин, 

процесу еволюції міжнародних відносин, історії дипломатії. 

ПРН21. (У) Здійснювати аналіз світової політики, вміти 

визначати місце та роль України в міжнародних політичних 

процесах. 

ПРН22. (З)  Знати основні вектори зовнішньої політики 

окремих держав та особливості її здійснення.   

ПРН23. (У) Аналізувати та оцінювати проблеми 

міжнародної та національної безпеки, міжнародні 

конфлікти, забезпечення безпеки у міжнародному просторі.   

ПРН24. (У) Вміти визначати особливості та основні 

напрями співробітництва держав в рамках окремого регіону. 

ПРН25. (К, АВ) Володіти навичками здійснення суспільних 

комунікацій різного рівня при розв’язанні спеціалізованих 

задач у сфері міжнародних відносин.  

ПРН26. (У) Здійснювати аналіз політичного та соціально-

економічного  розвитку держав, що входять до складу 

певного регіону. 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

 
 

Озернюк Г.В., канд. юр. н., доц. кафедри 

МВП запропонувала додати атестаційний 

екзамен відповідно до Стандарту 

спеціальності.   

Враховано 

До циклу 1.4. 

Атестація додано: 

А01 Атестаційний 

екзамен 
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Цикл 1.4. Атестація 

А01 Атестаційний екзамен 
 

2.1. Цикл вибіркових 

дисциплін загальної 

підготовки 

ЗП В.05 Менеджмент 

та психологія 

управління 

 

Работін Ю. А., голова правління Одеської 

регіональної організації Національної спілки 

журналістів України запропонував 

відкорегувати назву ОК Менеджмент та 

психологія управління, краще використати 

назву Комунікативний менеджмент. 

Враховано. 
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2.1. Цикл вибіркових дисциплін загальної підготовки 

ЗП В.05 Комунікативний менеджмент 

 

4.2.1. Структурно-

логічна схема ОП. 

Короткий опис 

логічної послідовності 

вивчення компонент 

освітньої програми з 

терміном навчання 3 

роки 10 місяців 

5. Матриці 

5.1. Матриця 

співвідношення 

компетентностей до 

Кривдіна І.Б., к. і. н., доц. кафедри МВП 

запропонувала внести зміни до структурно-

логічної схеми ОП та матриць.  

 

 

Враховано 
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4.1. Структурно-логічна схема ОПП бакалавра.  
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент 

освітньої програми 
5. Матриці 

5.1. Матриця співвідношення компетентностей до освітніх 

компонент ОПП  

5.2 Матриці співвідношення результатів навчання до 

компетентностей 

5.3 Матриці співвідношення результатів навчання до 

освітніх компонент. 

 



освітніх компонент 

ОПП  

5.2. Матриця 

співвідношення 

програмних 

результатів навчання 

до компетентностей. 

6. Форма 

атестації 

бакалаврів 

 

Царюк Ю. С., здобувач вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»  (2018 рік вступу) 

запропонувала здійснити уточнення вимог 

до атестаційного екзамену та 

кваліфікаційної роботи. 

Враховано 
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6. Форма атестації бакалаврів 

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:   

Регламентований обсяг кваліфікаційної роботи, набраної за 

допомогою комп’ютерної техніки з використанням 

текстового редактора Word та структура роботи у 

відповідності до затвердженого Положення щодо 

оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

рівня бакалавр складає 50-60 сторінок. Для захисту 

кваліфікаційної роботи здобувач готує мультимедійну 

презентацію. Перевірка на плагіат. 

Оприлюднення тем захисту на сайті підрозділу закладу 

вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційної роботи у 

репозитарії ОНПУ. 

2.3. Цикл дисциплін 

індивідуального 

вибору 

ДІВ.02.2 Теорія та 

практика перекладу 

(Англійська мова) 

ДІВ.03.2 Теорія та 

практика перекладу 

(Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, 

Французська мова 1) 

Львова Є.О., доцент кафедри 

державознавства і права ОРІДУ НАДУ 

запропонувала вибіркові ОК Теорія та 

практика перекладу (Англійська мова), 

Теорія та практика перекладу (Німецька 

мова 1, Іспанська мова 1, Польська мова 1, 

Французька мова 1) замінити освітніми 

компонентами, які б допомогли здобувачам 

у підготовці до ЄВІ з іноземних мов. 

Відхилено. 

ОК Теорія та практика 

перекладу (Англійська 

мова), Теорія та 

практика перекладу 

(Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, 

Французька мова 1) 

вважаються такими, що 

дадуть можливість 

здобувачам отримати 

навички професійного 

перекладу необхідних 

документів та 

матеріалів. 
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2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору 

ДІВ.02.2 Теорія та практика перекладу (Англійська мова) 

ДІВ.03.2 Теорія та практика перекладу (Німецька мова 

1, Іспанська мова 1, Польська мова 1, Французська 

мова 1) 

 

Керівник групи забезпечення ОП_______________________Білоусов О. С. 

 


