
Інформація про результати моніторингу освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за 2020-2021 
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Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Рівень підготовки – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Гарант ОП – кандидат юридичних наук, доцент Озернюк Г. В. 

Позиції в ОП 2020 р.
* 

Пропозиції стейкґолдерів , які були внесені ПРИ ФОРМУВАННІ 

проєкту ОП 2021 р. до оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОП 2021 р., поданої до 

затвердження 
** 

ким внесено  

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу 

кафедри, на якому 

розглядалося питання 

Зовнішні 

стейкґолдери: 

1) Мороз А.А., 

директор ТОВ 

«Чорноморська 

правова компанія». 

2) Работін Ю.А., 

голова правління 

Одеської регіональної 

організації 

Національної спілки 

журналістів України. 

3) Саінчин О.С., 

адвокат, доктор 

юридичних наук, 

професор, Академік 

Української Академії 

наук, Одеська обласна 

колегія адвокатів 

України. 

Чістякова І.М., зав. кафедри МВП, к.ф.н., доц. 

запропонувала залучити зовнішніх 

стейкґолдерів: Борейка А.М., Радника 

(політичні та економічні питання) 

Посольства України в Турецькій Республіці;  

Григоришина Р.М., директора Департаменту 

інвестиційної та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного співробітництва і 

туризму Одеської обласної державної 

адміністрації; Шестакова А.І., директора 

Агенції регіонального розвитку Одеської 

області. 

 

  

 

 

 

 

Враховано. 

Протокол № 11 від 30 

червня 2020 р. 

Зовнішні стейкґолдери: 

1) Борейко А.М., Радник (політичні та економічні питання) 

Посольства України в Турецькій Республіці;   

2) Григоришин Р.М., директор Департаменту інвестиційної 

та зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного 

співробітництва і туризму Одеської обласної державної 

адміністрації; 

3) Шестаков А.І., директор Агенції регіонального розвитку 

Одеської області. 

  

3. Профіль освітньо-

професійної програми 

бакалавра 

Мета освітньої 

програми 

Фокус освітньої 

програми 

Особливості та 

відмінності 

 

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

доц. кафедри МВП запропонувала уточнити 

мету, фокус, особливості та відмінності ОП.  

Враховано. 

Протокол № 11 від 30 

червня 2020 р. 

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. 

Фокус освітньої програми: підготовка фахівців у сфері 

міжнародних відносин та комунікацій, здатних до 

зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності з 

урахуванням специфіки світових регіонів.  

Особливості та відмінності: теоретико-практична 



підготовка спрямована на формування: 

- зовнішньополітичної та дипломатичної компетентності 

майбутнього фахівця з урахуванням специфіки світових 

регіонів; 

-  компетентностей майбутнього фахівця у сфері 

міжнародних комунікацій з урахуванням специфіки 

зовнішньополітичної діяльності держав у світових регіонах.  

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. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Програмні результати 

навчання  

 

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

запропонувала оновити список спеціальних 

(фахових) компетентностей та програмних 

результатів навчання у зв'язку з уточненням 

фокусу програми.     

 

 

 

 

 

Враховано. 

Виключено: 

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. 

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 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 



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. 

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 

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. 

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 



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 

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 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 



соціально-економічного  

розвитку держав, що 

входять до складу 

певного регіону. 

Додано: 

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. 

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. 
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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. 



4. Освітні компоненти.  

1. Обов’язкові 

компоненти ОПП 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки  

ОП03 Політологія 

ОП04 Правознавство 

ОП06 Економічна 

теорія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП01 Міжнародні 

відносини (історія 

дипломатії), 1,2,3,4 

семестри, 16,5 

кредитів. 

ОП02 Країнознавство, 

1,2 семестр, 6,0 

кредитів 

ОП10 Міжнародне 

публічне та приватне 

право, 3,4 семестр, 9,0 

кредитів 

 

ОП05 Міжнародні 

організації, 1 семестр 

ОП07 Зовнішня 

політика України, 2 

семестр 

ОП16 Теорія 

міжнародних відносин, 

5 семестр 

 

ОП18 Зовнішня 

політика країн Європи, 

7 семестр, 3,0 кредити, 

З 

ОП21 Зовнішня 

політика країн 

Азіатсько-

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

доц. кафедри МВП запропонувала частково 

переглянути  номенклатуру ОК:  

- ввести ОК Академічна грамотність  як 

обов’язкову компоненту ОП циклу 1.1; 

- повернути до циклу 1.2 дисциплін 

професійної підготовки ОК Вступ до фаху, 

що викладалася у 2018 та 2019 роках.  

Враховано 

Додано низку ОК до ОП 

або перенесено низку 

ОК з інших циклів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінено семестр 

викладання 

 

 

 

 

 

 

Змінено семестр 

викладання, кількість 

кредитів, форму 

підсумкового контролю, 

індивідуальну роботу 

 

 

 

До циклу 1.1. обов'язкових дисциплін загальної підготовки 

додано ОК: 

ОЗ07 Академічна грамотність 

 

До циклу 1.1. обов'язкових дисциплін загальної підготовки 

перенесено ОК: 

ОЗ03 Політологія 

ОЗ04 Економічна теорія 

ОЗ05 Правознавство 

 

До циклу 1.2. обов'язкових дисциплін професійної підготовки 

додано ОК: 

ОП01 Вступ до фаху 

 

До циклу 1.2. обов'язкових дисциплін професійної підготовки 

перенесено ОК: 

ОП07 Дипломатична та консульська служба 

ОП12 Міжнародна інформація 

 

Скорочено обсяг навантаження та кількість семестрів для 

викладання ОК: 

ОП02 Історія міжнародних відносин, 1,2 семестр, 7,5 

кредитів 

ОП03 Країнознавство, 1 семестр, 3,0 кредити 

ОП11 Міжнародне публічне та приватне право, 4 семестр, 

6,0 кредитів 

 

 

 

 

 

 

ОП09 Міжнародні організації, 3 семестр 

ОП15 Зовнішня політика України, 5 семестр 

ОП04 Теорія міжнародних відносин, 2 семестр 

 

 

 

 

 

ОП16 Зовнішня політика країн Європи, 7 семестр, 4,5 

кредити, Е, РР 

ОП17 Зовнішня політика країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону, 6 семестр, 7,5 кредитів, Е, КР 

 

 

 

 

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

МВП, запропонувала змінити назву ОК 

Міжнародні відносини (історія дипломатії) на 

Історія міжнародних відносин, що є більш 

точною та використовується в ОП провідних 

ЗВО України. 

Саінчин О.С., доктор юридичних наук, 

професор, академік Української Академії 

наук, адвокат, зав. кафедри галузевого права 

Херсонського державного університету 

запропонував: 

- ОК Правознавство, Політологія та 

Економічна теорія перемістити до циклу 1.1 

дисциплін загальної підготовки; 

- ОК Міжнародна інформація та комп'ютерні 

технології перемістити до циклу 1.2 

дисциплін професійної підготовки, одночасно 

скоротивши її назву до Міжнародна 

інформація. 

Борейко А.М., Радник (політичні та 

економічні питання) Посольства України в 

Турецькій Республіці висловив думку, що 

уточнений фокус ОП потребує перенесення 

до циклу 1.2 дисциплін професійної 

підготовки ОК Дипломатична та консульська 

служба. 

Шестаков А.І., директор Агенції 

регіонального розвитку Одеської області 

запропонував скорегувати назви ОК ОП13 

Міжкультурні комунікації: культура і влада, 

ОП17 Зовнішня політика Далекого та 

Близького Сходу, ОК ОП19 Зовнішня 

політика США.  



Тихоокеанського 

регіону, 8 семестр, 3,0 

кредити, З, РР 

  

ОП13 Міжкультурні 

комунікації: 

культура і влада 
ОП19 Зовнішня 

політика США 

 

ОП15 Зовнішня 

політика країн Азії, 

Африки та Латинської 

Америки, 5 семестр, 

4,5 кредити, Е, РР 

ОП17 Зовнішня 

політика країн 

Далекого та Близького 

Сходу, 6 семестр, 7,5 

кредитів, Е, КР 

 

 

 

Змінено назву ОК 

 

 

 

 

 

Змінено назву ОК, 

змінено семестр 

викладання, кількість 

кредитів, форму 

підсумкового контролю, 

не передбачено 

індивідуальну роботу 
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ОП13 Міжкультурні комунікації 
ОП19 Зовнішня політика Північної та Південної Америки 

 

 

 

ОП18 Зовнішня політика країн Африки, 7 семестр, 3,0 

кредити, З 

ОП20 Зовнішня політика країн Близького Сходу та 

Південно-Східної Азії, 8 семестр, 3,0 кредити, З 

 

 

4.1. Перелік 

компонент ОПП 

2. Вибіркові 

компоненти ОПП 

2.1. Навчальні 

дисциплін загальної 

підготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Враховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До циклу 2.1 вибіркових дисциплін загальної підготовки  

додано ОК: 

ВЗ02 Основи європейського права 

ВЗ03 Правове регулювання інформаційної діяльності 

ВЗ04 Лінгвокультурологія 

ВЗ05 Ситуативна англійська мова  

ВЗ06 Лідерство та кар'єрний розвиток 

ВЗ07 Толерантність та дискримінація 

ВЗ09 Логіка 

ВЗ10 Практики культурної комунікації 

ВЗ12 Інформаційно-документне забезпечення діяльності 

підприємств 

ВЗ13 Фактчекінг 

ВЗ15 Екологічна безпека 

ВЗ16 Екологія та сталий розвиток 

ВЗ19 Макроекономіка та основи економічної політики 

ВЗ20 Основи комерційної діяльності 

ВЗ22 Основи фінансової грамотності 

ВП24 Інформаційна та кібербезпека 
 

До циклу 2.2 вибіркових дисциплін професійної підготовки  

додано ОК: 

ВП04 Публічна дипломатія 

ВП06 Культурна дипломатія 

ВП20 Дипломатичне і службове листування 

ВП03 Соціологія організацій 

ВП12 Міжнародний консалтинг 

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

доц. кафедри МВП запропонувала додати у 

вибіркову частину такі ОК: Інформаційні 

війни, Міжнародне інформаційне право, 

Інформаційна та кібербезпека, Практикум 

з іноземних мов для ЄВІ. 
Борейко А.М., Радник (політичні та 

економічні питання) Посольства України в 

Турецькій Республіці запропонував включити 

ОК Дипломатичний протокол та етикет як 

таку, що має більш виражене професійне 

спрямування. До вибіркових компонент 

додати ОК Публічна дипломатія, ОК 

Культурна дипломатія та ОК Дипломатичне і 

службове листування.  

Григоришин Р.М., директор Департаменту 

інвестиційної та зовнішньоекономічної 

діяльності, міжнародного співробітництва і 

туризму Одеської обласної державної 

адміністрації запропонував доповнити цикл 

2.2 такими ОК: Міжнародний консалтинг, 

Проєктний менеджмент у міжнародних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Навчальні 

дисциплін загальної 

підготовки 

ВЗ17 Дипломатичний 

протокол та етикет 

ВЗ18 

Внутрішнополітичний 

розвиток країн світу 

 

 

2.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки 

ВП10 

Комунікативний 

менеджмент, 7 

семестр, 4,5 кредити, 

Е, РР 

ВП15 Психологія 

професійного 

спілкування, 7 

семестр, 3,0 кредити, З 

ВП13 Політичні 

технології та 

зовнішній PR 

держави, 7 семестр, 

3,0 кредити, З 

ВП19 Міжнародна 

інтеграція та 

глобалізація у світовій 

політиці, 7 семестр, 4,5 

кредити, З, РР 

ВП03 Правові 

аспекти 

документообігу у 

відносинах, Соціологія організацій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінено семестр 

викладання, кількість 

кредитів 

 

 

Змінено семестр 

викладання, кількість 

кредитів, форму 

підсумкового контролю 

 

 

 

 

 

 

Змінено назву ОК, 

змінено семестр 

викладання, форму 

підсумкового контролю 

 

 

 

 

 

ВП21 Проєктний менеджмент у міжнародних відносинах 

ВП13 Етнополітологія 

ВП14 Міграційні процеси в міжнародних відносинах 

ВП17 Міжнародний захист прав людини.  

ВП22 Інформаційні війни 

ВП23 Міжнародне інформаційне право 

ВП25 Практикум з англійської мови для ЄВІ 

ВП28 Практикум з іноземної мови для ЄВІ  (Німецька 

мова 1, Іспанська мова 1, Французька мова 1) 

 
 

До циклу 2.2 вибіркових дисциплін професійної підготовки  

перенесено ОК: 

ВП05 Дипломатичний протокол та етикет 

ВП08 Внутрішнополітичний розвиток країн світу 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВП01 Комунікативний менеджмент, 5 семестр, 6,0 

кредитів, Е, РР 

 

 

 

ВП02 Психологія професійного спілкування, 5 семестр, 

6,0 кредитів, Е 

ВП10 Політичні технології та зовнішній PR держави, 7 

семестр, 4,5 кредити, Е 

 

 

 

 

 

 
ВП09 Глобалізація у світовій політиці, 6 семестр, 4,5 

кредиту, Е, РР 
ВП19 Правові аспекти документообігу у міжнародних 

відносинах, 7 семестр, 3,0 кредити, З 

 

 

 

 

Львова Є.О., доцент кафедри 

державознавства і права ОРІДУ НАДУ 

запропонувала до циклу 2.2  дисциплін 

професійної підготовки додати або перенести 

такі ОК:  Внутрішнополітичний розвиток 

країн світу, Етнополітологія, Міграційні 

процеси в міжнародних відносинах. Також 

скоротити назву ОК ВП19 Міжнародна 

інтеграція та глобалізація у світовій політиці 

до Глобалізація у світовій політиці. 

Смук К.О., здобувач вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»  

(2018 рік вступу) запропонувала ввести до 

вибіркової частини ОП освітню компоненту, 

що стосувалася б захисту прав людини. 



міжнародних 

відносинах, 5 

семестр, 6,0 кредитів, 

Е 

 

ВП01 Міжнародна 

та європейська 

безпека, 5 семестр, 6,0 

кредитів, Е, РР 

ВП07 Правові 

основи 

регіонального 

управління, 6 

семестр, 4,5 кредити, Е 

 

 

ВП04 Правове 

регулювання 

міждержавних 

конфліктів, 6 семестр, 

3,0 кредити, З  
 

ВП22 Релігійний 

фактор у 

міжнародних 

відносинах, 8 

семестр, 6,0 кредитів, 

Е, РР 

 

 

 

 

 

Змінено семестр 

викладання, кількість 

кредитів, індивідуальну 

роботу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змінено кількість 

кредитів, форму 

підсумкового контролю, 

індивідуальну роботу 

 

 

Змінено семестр 

викладання, кількість 

кредитів, форму 

підсумкового контролю, 

індивідуальну роботу 
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ВП18 Міжнародна та європейська безпека, 7 семестр, 

6,0 кредитів, Е, КР 

ВП16 Правові основи регіонального управління, 7 

семестр, 6,0 кредитів, Е, КР 

 

 

 

 

 

 

 

ВП07 Правове регулювання міждержавних конфліктів,  
6 семестр, 4,5 кредиту, Е, РР 
 

 

 

 

ВП15 Релігійний фактор у міжнародних відносинах, 7 

семестр, 4,5 кредити, З 

4. Освітні компоненти.  

1. Обов’язкові 

компоненти ОПП 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки  

ОП01 Міжнародні 

відносини (історія 

дипломатії) 1 семестр, 

З, РР 

ОП01 Міжнародні 

відносини (історія 

дипломатії) 2 семестр,  

Е, КР 

ОП02 

Країнознавство, 1 

Царюк Ю.С., Голова студентського 

самоврядування гф, здобувач вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії  

(2018 рік вступу) внесла пропозицію 

скоротити кількість реферативних робіт. 
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4. Освітні компоненти.  

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ОЗ03 Політологія, 1 семестр, Е, РР  

ОЗ05 Правознавство, 1 семестр, Е 

 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки  

ОП02 Історія міжнародних відносин, 1 семестр, З 

ОП02 Історія міжнародних відносин, 2 семестр, Е 

ОП03 Країнознавство, 1 семестр, З 

ОП06 Переговорний процес у міжнародних відносинах, 2 

семестр, З 

ОП15 Зовнішня політика України, 5 семестр, З 

ОП18 Зовнішня політика країн Африки, 7 семестр, З 

ОП19 Зовнішня політика Північної та Південної Америки, 7 

семестр, З 



семестр, З, РР 

ОП03 Політологія, 1 

семестр, Е, КР  

ОП04 Правознавство, 

1 семестр, Е, РР 

ОП07 Зовнішня 

політика України, 2 

семестр, Е, РР 

ОП09 Переговорний 

процес у міжнародних 

відносинах, 2 семестр,  

З, РР 

ОП15 Зовнішня 

політика країн Азії, 

Африки та Латинської 

Америки, 5 семестр,  

Е, РР 

ОП20 Зовнішня політика країн Близького Сходу та 

Південно-Східної Азії, 8 семестр, З 

 

 

 

 

 

4.1. Структурно-

логічна схема ОПП.  

5. Матриці 

5.1. Матриця 

співвідношення 

компетентностей до 

освітніх компонент 

ОПП  

5.1.1 Обов’язкові 

освітні компоненти 

5.2 Матриці 

співвідношення 

результатів навчання 

до компетентностей 

5.3 Матриці 

співвідношення 

результатів навчання 

до освітніх компонент 

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

запропонувала змінити структурно-логічну 

схему ОП та відкорегувати матриці.  
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4.1. Структурно-логічна схема ОПП.  

5. Матриці 

5.1.1 Обов’язкові освітні компоненти 

5.2 Матриці співвідношення результатів навчання до 

компетентностей 

5.3 Матриці співвідношення результатів навчання до 

освітніх компонент 

 

Пункт «Інформаційний 

додаток до ОП – 

Співвідношення 

компетентностей, 

результатів навчання 

до вибіркових освітніх 

компонентів». 

Бабіна В.О., к.п.н, доц. каф МВП 

запропонувала уточнити компетентності та 

результати навчання до вибіркових 

компонент у інформаційному додатку до ОП. 
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення 

компетентностей, результатів навчання до вибіркових 

освітніх компонентів. 

 

4. Освітні компоненти.  

2. Вибіркові 

компоненти  ОПП 2.1. 

Навчальні дисципліни 

загальної підготовки 

Бачинська К.І. доцент кафедри 

державознавства і права ОРІДУ НАДУ 

зауважила, що у вибірковій частині циклі 2.1. 

присутні ОК, що опосередковано стосуються 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії та 

Відхилено. 

Так, ОК блоку 2.1 

Навчальні дисципліни 

загальної підготовки не 

пов'язані з формуванням 

професійних навичок у 

 



запропонувала замінити зазначені ОК.  

 

 

здобувачів вищої освіти, 

але вища освіта 

передбачає отримання 

не тільки 

вузькоспеціалізованих 

знань та навичок, а й 

надпрофесійних (soft 

skills) також. Саме з 

метою вироблення 

таких навичок було 

введено ОК з інших ОП, 

що сприяють 

виробленню 

індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача. 
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Позиції в проєкті ОП 

2021 р.
* 

Пропозиції стейкґолдерів , які були внесені до проєкту ОП 2021 р. після 

оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОП 2021 р., поданої до 

затвердження 
** 

ким внесено  

/ зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу 

кафедри, на якому 

розглядалося питання 

4. Освітні компоненти.  

1. Обов’язкові 

компоненти ОПП 

1.1. Цикл дисциплін 

загальної підготовки  

ОЗ04 Економічна 

теорія, 1 семестр, 3,0 

кредити, Е  

ОЗ05 Правознавство, 1 

семестр, 6,0 кредитів, 

Е, РР 

Ахмеров О.О.,  в.о. директора Департаменту 

комунальної власності Одеської міської Ради  

запропонував здійснити рівномірний 

перерозподіл кредитів на вивчення ОК циклу 

дисциплін загальної підготовки Економічна 

теорія та Правознавство, які є пререквізитами 

для певних ОК подальшого вивчення. 
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ОЗ04 Економічна теорія, 1 семестр, 4,5 кредитів, Е  

ОЗ05 Правознавство, 1 семестр, 4,5 кредитів, Е 

 

Інформаційний 

додаток до ОП 

«Співвідношення 

компетентностей, 

результатів 

навчання до 

вибіркових 

освітніх 

компонентів» 

 

Мороз А.А., директор ТОВ «Чорноморська 

правова компанія» запропонувала здійснити 

корегування формулювання РН1 доданої 

вибіркової ОК Міжнародний захист прав 

людини, а саме: «уміти визначати найбільш 

ефективні засоби захисту прав людини на 

національному та міжнародному рівнях», що 

підкреслить оволодіння  здобувачами за 

результатами вивчення зазначеної ОК всім 

комплексом знань щодо особливостей 

основних національних та міжнародних 
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ВП17. Міжнародний захист прав людини. 

РН1. (У/Н) Уміти визначати найбільш ефективні засоби 

захисту прав людини на національному та міжнародному 

рівнях.  

 



правозахисних механізмів та способів їхнього 

використання.  

4. Освітні компоненти.  

1. Обов’язкові 

компоненти ОПП 

1.2. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки  

ВП22 Інформаційні 

війни, 8 семестр, 6,0 

кредитів, Е, 22 лекц, 22 

практ, 136 самост. роб.  

ВП23 Міжнародне 

інформаційне право, 

8 семестр, 6,0 

кредитів, Е, 22 лекц, 22 

практ, 136 самост. роб. 

ВП24 Інформаційна 

та кібербезпека, 8 

семестр, 6,0 кредитів, 

Е, 22 лекц, 22 практ, 

136 самост. роб. 

Бондар О.А., начальник НМВ Державного 

університету «Одеська політехніка» 

запропонував переглянути аудиторне 

навантаження ОК Інформаційні війни, 

Міжнародне інформаційне право та 

Інформаційна та кібербезпека для більш 

повної їх відповідності чинним нормативам.  
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1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки  

ВП22 Інформаційні війни, 8 семестр, 6,0 кредитів, Е, 34 

лекц, 22 практ, 124 самост. роб.  

ВП23 Міжнародне інформаційне право, 8 семестр, 6,0 

кредитів, Е, 34 лекц, 22 практ, 124 самост. роб.  

ВП24 Інформаційна та кібербезпека, 8 семестр, 6,0 

кредитів, Е, 34 лекц, 22 практ, 124 самост. роб.  

 

 

Гарант ОП        _____________        Озернюк Г.В. 


