
ПРОЄКТ  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ 

Голова Вченої ради 

___________________    Г.О. Оборський 

протокол № __ від "__" ___________ 2020 р. 
 

                                                 Освітня програма вводиться  

в дію з "__" ___________ 2020 р. 

                                                                            Ректор ______________ Г.О. Оборський 

    наказ № ___ від "__" __________ 2020 р. 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
(на зв а  р ів ня  в и що ї  о с в іт и)  

БАКАЛАВР 
(на зв а  с т упе ня ,  що  пр ис в о ю єт ьс я )  

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ  
( шиф р т а на зв а г ал у з і  з н ан ь)  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 291  МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

(ко д  т а  н ай ме ну в а ння  с пе ці ал ь но с т і )  

КВАЛІФІКАЦІЯ ОСВІТНЯ  БАКАЛАВР З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, СУСПІЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Е С А  –  2 0 2 0  



 

 

2 
 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми 
 

 

 

РОЗРОБЛЕНО 

Групою забезпечення гуманітарного факультету ОНПУ 

Керівник групи забезпечення _________ О. С. Білоусов 

"___" _______________ 2020 р. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Проректор з науково-педагогічної та  

виховної роботи ОНПУ 

                    _____________________ С. А. Нестеренко  

"___" _____________ 2020 р. 

 

              ПОГОДЖЕНО 

               Проректор з науково-педагогічної та  

                             методичної роботи ОНПУ 

                     ____________________ Свінарьов Ю.М. 

                     "___" ________________ 2020 р. 

 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник центру із забезпечення  

якості вищої освіти 

_______________________ Л. М. Перпері 

"___" _______________ 2020 р. 

 

 

Галузь знань 29 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 
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І - Преамбула  

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» розроблена групою забезпечення кафедри міжнародних 

відносин та права Гуманітарного факультету тимчасово до введення в дію стандарту вищої 

освіти зі спеціальності. 

 

ВНЕСЕНО  

Гуманітарним факультетом 

(назва  структурного  підрозділу  вищого  навчального  закладу) 

 

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

В розробці ОПП брали участь: здобувач вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» Царюк Ю. С. (2018 рік вступу) та здобувач вищої освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» Смук К. О. (2018 рік вступу). 

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

 

Назва організації, 

підприємства тощо 

Посада, наукова 

ступінь та вчене 

звання 

ПІБ Підпис Дата 

ТОВ «Чорноморська 

правова компанія» 

Директор Мороз  

Аліна  

Анатоліївна 

  

Одеська регіональна 

організація Національної 

спілки журналістів 

України 

Голова 

правління 

Работін 

Юрій 

Анатолійович 

  

Одеська обласна колегія 

адвокатів України 

Адвокат, доктор 

юридичних наук, 

професор, 

Академік 

Української 

Академії наук 

Саінчин 

Олександр 

Сергійович 

  

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена,  

тиражована та розповсюджена без дозволу ОНПУ.  
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1. ВСТУП 

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

освіту": освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 

в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

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

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня 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 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 повної вищої освіти, які навчаються в ОНПУ;  

- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів зі 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;  

- Екзаменаційна комісія спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» спеціалізації; 

- Приймальна комісія ОНПУ.   

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)*. 

 

* 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, здобувач вищої освіти 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://zakon3.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. http://zakon2.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. № 327 зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.08.2012 

року № 923. 

2.7. Положення "Про організацію освітнього процесу в ОНПУ, затверджене наказом 

Ректора університету № 47 від 16.11.2015р. http://emd.opu.ua/upload/files/emd/polOOP2016.PDF 

2.8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, схвалені 

сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 

протокол від 29.03.2016 № 3. 

2.9. A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme 

Competences and Programme Learning Outcomes. - Bilbao, Groningen and 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. Режим доступу: 

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

2.11.  Положення   про   порядок   організації  вивчення  вибіркових  навчальних  дисциплін  

СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017). 

2.12 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 N 336 

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

 
3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

 Загальна інформація 

Навчальний 

заклад 

Одеський національний політехнічний університет 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Бакалавр 

Назва галузі знань 29 Міжнародні відносини 

Назва 

спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  

 

Акредитуюча 

інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Тип диплому та 

обсяг програми 

Одиничний ступінь.  

Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти 

становить 240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки: за денною 
формою навчання – 3 роки 10 місяців; за заочною формою навчання – 4 роки 8 

місяців. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.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/laws/show/579-2015-%D0%BF
http://emd.opu.ua/upload/files/emd/polOOP2016.PDF
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
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Період ведення 2020 – 2024 рр.  

Цикл / рівень FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 7 рівень 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Очне (денне) або заочне 

Освітня 

кваліфікація 

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://opu.ua/education/programs 

А Ціль навчальної програми 

 Забезпечити, на основі повної загальної середньої освіти, підготовку теоретичної та 
практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набули базових фахових 

знань та відповідних загальних та спеціальних компетентностей для виконання 

професійних завдань та обов’язків прикладного характеру, здобуття поглиблених 
знань теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних 

регіонів; отримання кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин 

та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах 
зовнішньої політики та міжнародного співробітництва; забезпечення суспільних 

комунікацій, регіонального розвитку, здатності до діяльності задля розширеного 

відтворення економіки України та її регіонів у світовому соціально-економічному 
просторі. 

В Характеристика програми 

Предметна галузь, 

напрям 

 

Об’єкти вивчення — міжнародні відносини, транскордонні та 
транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, 

міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та 
конфлікти; функціонування та розвиток регіональних студій, форм 

міжнародних відносин та суспільних комунікацій, в т.ч. регіонів як суб’єктів 

міжнародних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області – здобуття знань теорії міжнародних 
відносин, форм та способів їх організації, історії та сучасної практики 

міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, природи та динаміки 

міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої 
політики держави, комплексних знань про країни та регіони, природи та 

еволюції міжнародних комунікації та міжнародного інформаційного простору, 

а також концепції формування та розвитку регіональних студій в контексті 
соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку суспільних комунікацій, 

виявлення закономірностей формування та розвитку суспільних 

відтворювальних процесів в регіонах у їх органічному взаємозв’язку з 

світовими прогресивними тенденціями політичного та економічного розвитку, 
міжнародним поділом праці та інституціонального механізму регулювання в 

процесі трансформації міжнародних політичних та економічних відносин та 

міжнародного політичного та економічного співробітництва. 
Методи, методики та технології – збирати та аналізувати інформацію у сфері 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, 

міжнародних комунікацій; визначати джерела та напрями розвитку 

https://opu.ua/education/programs
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міжнародних відносин у різноманітних сферах; професійно використовувати 
іноземні мови у фаховій діяльності; методики та технології оцінки ефективності 

результатів в регіональній політиці. 

Інструменти – сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-
аналітичні) та ін. програмні продукти, які застосовуються міжнародних 

відносинах та регіонах. 

Фокус освітньої 

програми 

Програма складена з фокусом на вивчення зовнішньої політики держав, сучасної 
світової політики, місця та ролі України в системі міжнародних відносин, 

національної та міжнародної безпеки, транскордонного та регіонального 

співробітництва, суспільних комунікацій на глобальному, державному та 

регіональному рівні, а також особливостей політичного та соціально-
економічного розвитку окремих національних та міжнародних регіонів. 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

Особливості та 

відмінності 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати 
участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 

семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та 

вимагає необхідного рівня мовної компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання. 

Придатність до 

працевлаштуван 

ня 

Особа, яка отримала ступень бакалавра, може здійснювати професійну діяльність у 
сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та соціально-економічного 

розвитку регіонів. Обіймати первинні посади в органах державної влади та 

самоврядування різних рівнів, в міжнародних та регіональних організаціях, у 
комерційних та недержавних структурах, здійснювати аналітичну та проектну 

діяльність. 

Самостійне працевлаштування. 

Подальше 

навчання 

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на 
освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати 

додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами 

післядипломного навчання. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 
самостійна робота з використанням літературних фахових джерел та 

підручників, конспектів, консультацій із викладачами, а також шляхом участі у 

групах з розробки проектів, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Система 

оцінювання 

Усне та письмове опитування; тестовий контроль, есе, презентації, поточний 

контроль, реферативні, розрахунково-графічні, курсові роботи; письмові  

екзамени, заліки, атестаційний екзамен, захист кваліфікаційної роботи та звітів 

з практики. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

що передбачає застосування положень і відповідних методів і 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні: 

Інструментальні / 

Міжособистісні /  

Системні 

Інструментальні компетентності: 

ЗК1. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК2. Здатність спілкуватися другою мовою. 
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність до аналізу та синтезу. 

Міжособистісні компетентності: 
ЗК5. Здатність працювати в команді. 

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
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Системні компетентності: 
ЗК9. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.  

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК11. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій. 

ЗК12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК13. Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення 

безпечної діяльності. 

Спеціальні: 

Предметні / 

Фахові / 

Інноваційні 

Предметні: 
СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні 

тенденції розвитку міжнародних відносин. 

СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 
культурному та інформаційному. 

СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, 

налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин різного 
рівня. 

СК4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої та внутрішньої 

політики держави. 

СК5. Здатність використовувати нормативно-правові акти, що регламентують 
професійну діяльність; забезпечувати дотримання правових та морально-

етичних норм поведінки. 

СК6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на 
структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

Фахові: 

СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та структури 
міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

СК8. Здатність описувати політичні, економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 
інтерпретувати отримані результати, виявляти відповідні закономірності на 

різних рівнях ієрархії. 

СК9. Знання засад дипломатичної та консульської служби, дипломатичного 
протоколу та етикету. 

СК10. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них України з 

урахуванням національних інтересів України на міжнародній арені. 
СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні суспільні комунікації.  

СК12. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та 

закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав. 

СК13. Розуміння специфіки організації маркетингової та логістичної діяльності 
на певних територіях. 

СК14. Розуміння специфіки функціонування реального сектору економіки 

регіону. Здатність аналізувати та прогнозувати його розвиток в мінливих 
ринкових умовах. 

Інноваційні: 

СК15. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у системі 

міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними.  
СК16. Здатність до здійснення комунікації у ділових міжрегіональних, 

державних та міжнародних відносинах, обґрунтовувати власну думку щодо 

ефективних форм реалізації політичного та соціально-економічного розвитку на 
мега-, макро-, мезо і макрорівнях. 

СК17. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних та управлінських задач; використовувати аналітичний 
та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.  

СК18. Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу 

безпекової компоненти регіональних та міжнародних відносин. 

СК19. Здатність впроваджувати інноваційні заходи та технології в діяльність 
суб’єктів регіонального розвитку, налагодження суспільних комунікацій та 
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міжнародних відносин. 
СК20. Здатність критично розуміти і застосовувати механізми формування 

іміджу різних рівнів (індивідуального, предметного, корпоративного та ін.). 

Компетентності для індивідуального вибору: 

СК21. Здатність використовувати рекламні і РR-технології й організувати 
системи соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційно-технологічної 

інфраструктури. 

СК22. Здатність аналізувати чужі та створювати власні журналістські, рекламні 

та PR-матеріали. 

СК23. Здатність орієнтуватися в актуальних напрямах сучасних наукових 

досліджень, володіти термінологією відповідної галузі знань, методикою та 
методологією науково-дослідницької роботи; самостійно планувати, 

організовувати й проводити науково-дослідницьку діяльність як здобувача 

вищої освіти. 

F Програмні результати навчання 

 Ключові: 
РН1.(К) Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію 

українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.  

РН2.(К) Навички вербального та письмового репрезентування практичних 
розробок. 

РН3.(У) Уміти використовувати знання методів обробки інформації та 

комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління 

інформацією).  
РН4.(З) Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, 

функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу. 

РН5.(У) Уміти використовувати результати проведеного аналізу для 
синтезування отриманої інформації.  

РН6.(У) Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно 

управляти часом. 
РН7.(К) Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. 

РН8.(АВ) Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; 

сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури. 

РН9.(У) Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії 
України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності. 

РН10.(АВ) Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.  

РН11.(У) Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), 
уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо. 

РН12.(АВ) Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в 

сфері професійної діяльності. 
РН13.(З) Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє 

середовище і основні методи захисту довкілля. 

РН14.(З) Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; 

розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Спеціальні: 

РН15.(З) Демонструвати знання щодо природи, еволюції, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин, світової політики та економіки, а також про 
природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників 

міжнародних відносин. 

РН16. (З) Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих 

країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях. 
РН17. (З) Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні 

події та процеси. Демонструвати абстрактне мислення, систематизувати й 
упорядковувати отриману інформацію. 

РН18. (З) Розуміти принципи використання теоретичних знань з міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, 
регіоналістики при вирішенні практичних завдань. 
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РН19. (У) Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на 
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних 

ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, щодо міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

РН20. (У) Уміти налагодити ефективну комунікацію в міжнародних відносинах 
та регіоналістиці. 

РН21. (У) Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, 

економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних 
процесів. 

РН22. (У) Аналізувати та оцінювати сучасні підходи до вирішення проблем 

міжнародних відносин, зовнішньої політики та економіки.  
РН23. (У) Визначати причини, типи та характер міжнародних та 

міжрегіональних конфліктів і суперечок, розуміти економічні та дипломатичні 

методи їх вирішення, відстоюючи національні інтереси. 

РН24. (У) Ідентифіковувати та бути учасником ділових міжнародних 
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо 

конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-, мезо- 

і мікрорівнях. 
РН25. (У) Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, регіонального розвитку та міжрегіональних 

зв’язків. 

РН26. (У) Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного 
співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії в міжнародних та 

регіональних системах. 

РН27. (У) Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових 
актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та 

інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних відносин та в 

діяльності органів місцевого самоврядування. 
РН28. (У) Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки.  

РН29. (К) Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та 
ділового етикету у сфері міжрегіональних та міжнародних відносин, враховуючи 

особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, 

включаючи усну та письмову комунікацію державною та іноземними мовами. 
РН30. (К) Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, 

зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, регіонального розвитку, 

поважати опонентів і їхню точки зору. 
РН31. (К) Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

РН32. (У) Оволодіти стандартними методиками аналізу і розрахунків 

показників розвитку об'єкта управління. Орієнтуватися в методах аналізу та 
оцінювання програм сталого розвитку.  

РН33. (З, У) Продукувати, аналізувати, редагувати та критично оцінювати 

журналістські, рекламні та PR-тексти і просувати їх на різних медіаплатформах. 
РН34. (З, У)  Знати, розуміти та уміти використовувати нормативну базу, 

методологію створення та підтримки систем екологічного менеджменту. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Понад  70 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до 

дисциплін, які викладають. 

 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема 
https://opu.ua/about/set_up_documents#8 

 

 

http://opu.pp.ua/about/set_up_documents#8
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Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 
розробок професорсько-викладацького складу. 

https://library.opu.ua 

https://el.opu.ua 

H Основні компоненти освітньої програми 

 Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в розділі 4. 

I Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність” від 12 серпня 2015 року) 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами 
України.  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус + на основі спільних договорів між ОНПУ та 

університетами-партнерами.  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна». 

 
 

4. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ 

КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 
 

№ 

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 Цикл дисциплін  загальної 

підготовки: 
   

- з терміном навчання 3р 10 м 64 / 26,7 18 / 7,5 82 / 34,2 

2 Цикл дисциплін професійної 

підготовки: 

   

- з терміном навчання 3р 10 м 116 / 48,3 30  / 12,5  146  / 60,8 

3 Індивідуальний вибір студента**:    

- з терміном навчання 3р 10 м Немає 12 / 5 12 / 5 

4 Всього за весь термін навчання:    

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

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 
Умовні позначення до таблиці: 

Термін навчання – 3 роки 10 місяців 

 

4.1. Перелік компонент ОПП 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

Форма підсумк. 
контролю: 

Е, З, КР, КП, РР, 

РГР, Захист 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП) 

ЗП О.01 

Іноземна мова (Німецька мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, Французька мова 1) 

21,0 З, Е 

ЗП О.02 Англійська мова 21,0 З, Е 

http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
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Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

Форма підсумк. 

контролю: 
Е, З, КР, КП, РР, 

РГР, Захист 
ЗП О.03 Вступ до фаху  4,0 Е 

ЗП О.04 Правознавство 5,0 Е, РР 

ЗП О.05 Основи економічної теорії 4,0 Е, РР 

ЗП О.06 Історія України та української культури 3,0 Е, РР 

ЗП О.07 Філософія 3,0 Е, РР 

ЗП О.08 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3,0 Е 

 64 / 26,7 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП) 

ПП О.01 Країнознавство 4,0 Е, РР 

ПП О.02 Історія економіки та економічної думки 4,0 З, РР 

ПП О.03 Всесвітня історія 3,0 З 

ПП О.04 Макроекономіка 5,0 Е 

ПП.О.05 Міжнародні відносини 5,0 Е, РР 

ПП О.06 Креативний менеджмент і корпоративне управління 3,0 Е, РР 

ПП О.07 Політологія 5,0 Е, РР 

ПП О.08 Мікроекономіка 3,0 З 

ПП О.09 Міжнародні відносини (історія дипломатії) 9.0 Е, КР, РР 

ПП О.10 Міжнародне публічне та приватне право 9,0 Е, РР 

ПП О.11 Правові системи сучасності 6,0 Е, РР 

ПП О.12 Міжнародні економічні відносини 6,0 Е, РР 

ПП О.13 Міжкультурні комунікації: культура і влада 6,0 Е, РР 

ПП О.14 
Зовнішня політика країн Азії, Африки та Латинської 
Америки 

4,5  Е, РР 

ПП О.15 Зовнішня політика країн СНД 4,5  Е, РР 

ПП О.16 Регіональні системи міжнародних відносин 4,5  З, КР 

ПП О.17 Зовнішня політика країн Далекого та Близького Сходу 7,5  Е, КР 

ПП О.18 Зовнішня політика США 3,0  З 

ПП О.19 Зовнішня політика країн Європи 3,0  З 

ПП О.20 Зовнішня політика України 3,0  З 

ПП О.21 
Зовнішня політика країн Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону 

3,0  З, РР 

ПП О.22 Виробнича практика 4,5 З 

ПП О.23 Переддипломна практика 3,0 З 

ПП О.24 Кваліфікаційна робота  6,0 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: кредитів / % 

 116 / 48,3        

Всього за обов'язковою частиною: 180 / 75 

2. Вибіркові компоненти  ОПП 

2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП) 

Блок 1 
ЗП В.01 Дипломатичний протокол та етикет 1,5 З 

ЗП В.02 Внутрішньополітичний розвиток країн світу 1,5 З 

ЗП В.03 Міжнародна та європейська безпека 6.0 Е, РР 

ЗП В.04 
Правове регулювання інформаційно-комунікаційних  

відносин 
1,5 З 

ЗП В.05 Менеджмент та психологія управління 4,5 Е, РР 

ЗП В.06 Політичні технології та зовнішній PR держави 3,0 З 

 

Блок 2 
ЗП В.01 Іміджологія 1,5 З 

ЗП В.02 Етика 1,5 З 
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Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

Форма підсумк. 

контролю: 
Е, З, КР, КП, РР, 

РГР, Захист 
ЗП В.03 Арт-журналістика 6,0 Е, РР 

ЗП В.04 Соціологія 1,5 З 

ЗП В.05 Креативні технології в рекламі та PR 4,5 Е, РР 

ЗП В.06    Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3,0 З 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП) 

ПП В.01.1 Міжнародна екологічна безпека 3,0 З 

ПП В.01.2 Екологічний менеджмент 3,0 З 

ПП В.02.1 Дипломатична та консульська служба 1,5 З 

ПП В.02.2 Основи охорони праці 1,5 З 

ПП В.03.1 Міжнародне економічне право 3,0 З 

ПП В.03.2 Економічні студії 3,0 З 

ПП В.04.1 Регіональні студії та економіка регіону 3,0 З 

ПП В.04.2 Основи ринкової економіки 3,0 З 

ПП В.05.1 Правове регулювання міждержавних конфліктів 3,0 З 

ПП В.05.2 Міжнародна журналістика 3,0 З 

ПП В.06.1 Правові основи регіонального управління 4,5 Е 

ПП В.06.2 Психологія управління 4,5 Е 

ПП В.07.1 
Основи європейського права та ідейні засади 

європейської політичної інтеграції 
6,0 Е, КР 

ПП В.07.2 Комунікативна етика 6,0 Е 

ПП В.08.1 Релігійний фактор в міжнародних відносинах 6,0 Е, РР 

ПП В.08.2 Інформаційні технології в документознавстві 6,0 Е 

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ) *** 

ДІВ.01.1 
Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій 

політиці 
4,5 З, РР 

ДІВ.01.2 Медіакритика 4,5 З 

ДІВ.01.3 Міжнародне інформаційне співробітництво 4,5 З 

ДІВ.02.1 Англійська мова професійного спілкування 4,5 Е 

ДІВ.02.2 Теорія та практика перекладу (Англійська мова) 4.5 Е 

ДІВ.02.3 Іноземна  мова міжнародних документів (Англійська) 4,5 Е 

ДІВ.03.1 
Іноземна мова професійного спілкування  (Німецька мова 

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

ДІВ.03.2 
Теорія та практика перекладу (Німецька мова 1, 

Іспанська мова 1, Польська мова 1, Французька мова 1) 
3,0 З 

ДІВ.03.3 
Іноземна мова міжнародних документів  (Німецька мова 

1, Іспанська мова 1, Польська мова 1, Французька мова 1) 
3,0 З 

  

ЗП В.06 Фізичне виховання**  З 

ЗП В.07 Українська мова як іноземна*** 12,0 Е 

ЗП В.08 Мова навчання (російська) **** 18,0 Е 

ЗП В.09 Мова навчання (російська) **** 12,0 Е 

Загальний обсяг вибіркових компонент: кредитів / % 

 60 / 25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 / 100 

 

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, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 

для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником 
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відповідного факультету чи підрозділу". Індивідуальний вибір здобувача вищої освіти регламентується 5 % 

від ОПП, тобто не менш ніж 12 кредитів за ОПП бакалавра. Механізми реалізації права здобувачів вищої 

освіти описані відповідним Положенням про   порядок   організації  вивчення  вибіркових  навчальних  

дисциплін СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017). Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді 

здобувачі вищої освіти вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають обов'язковими для 

вивчення.  

Фахові компетентності щодо спеціальних розділів на вибір здобувачами вищої освіти за 

спрямуванням «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Здобувач вищої освіти 

обирає компетентності та результати навчання за відповідними освітніми компонентами: 1) ПП В.01.1 або 

ПП В.01.2; 2) ПП В.07.1 або ПП В.07.2;3) ПП В.08.1 або ПП В.08.2;4) ПП В.10.1 або ПП В.10.2;5) ПП В.11.1 

або ПП В.11.2;6) ПП В.13.1 або ПП В.13.2; 7) ПП В.14.1 або ПП В.14.2;8) ПП В.16.1 або ПП В.16.2; 9) ПП 

В.17.1 або ПП В.17.2.  

Компетентності індивідуального вибору здобувачами вищої освіти призначені для формування 

можливості індивідуальної освітньої траєкторії з метою максимальної професійної реалізації. Здобувач 

вищої освіти обирає компетентності та результати навчання за відповідними освітніми компонентами:  

1) ДІВ.01.1 або ДІВ.01.2 або ДІВ.01.3, 2) ДІВ.02.1 або ДІВ.02.2 або ДІВ.02.3, 3) ДІВ.03.1 або ДІВ.03.2 

або ДІВ.03.3, 4) ДІВ.04.1 або ДІВ.04.2 або ДІВ.04.3; 4) ДІВ.05.1 або ДІВ.05.2 або ДІВ.05.3. 

* Дисципліна вивчається тільки здобувачами вищої освіти програми подвійних дипломів (більш 

детальне роз’яснення надано на сторінці 4). 

*** Дисципліна вивчається тільки іноземними здобувачами вищої освіти. 

**** Дисципліна вивчається тільки іноземними здобувачами вищої освіти: обсягом 12,0 кредитів  - 

для здобувачів вищої освіти з країн СНД, для всіх інших - 18,0 кредитів. 
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4.2.1. Структурно-логічна схема ОП. Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми з терміном навчання 3 роки 10 місяців 
 

1 семестр 

(30  кредитів) 

 2 семестр  

(30 кредитів) 

 3 семестр  

(30 кредитів) 

 4 семестр  

(30 кредитів) 

 5 семестр  

(30 кредитів) 

 6 семестр  

( 30 кредитів) 

 7 семестр  

(30 кредитів) 

 8 семестр 

 ( 30 кредитів) 

Іноземна мова (Німецька 
мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, 
Французька мова 1) 

3,0 

 Іноземна мова (Німецька 
мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, 
Французька мова 1) 

3,0 

 Іноземна мова 
(Німецька мова 1, Іспанська 

мова 1, Польська мова 1, 
Французька мова 1) 

3,0 

 Іноземна мова 
Іноземна мова (Німецька мова 
1, Іспанська мова 1, Польська 
мова 1, Французька мова 1) 

3,0 

 Іноземна мова (Німецька 
мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, Французька 
мова 1) 

3,0 

 Іноземна мова (Німецька 
мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, Французька 
мова 1) 

3,0 

 Іноземна мова (Німецька 
мова 1, Іспанська мова 1, 

Польська мова 1, 
Французька мова 1) 

3,0 

  
Зовнішня політика України  

3,0 

               
 

Англійська мова  
3,0 

  
Англійська мова  

3,0  

  
Англійська мова  

3,0  

  
Англійська мова 

3,0 

  
Англійська мова  

3,0 

 

  
Англійська мова  

3,0 

 

  
Англійська мова 

3,0  

 Зовнішня політика країн 
Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону    

3,0 
               
 

Вступ до фаху  
4,0 

 

  
Історія України та 

української культури  
3,0 

  
Філософія 

3,0 

  
Українська мова за 

професійним спрямуванням 
3,0 

 Зовнішня політика країн Азії, 
Африки та Латинської 

Америки 
4,5 

 Зовнішня політика країн 
Далекого та Близького Сходу 

7,5 

  
Зовнішня політика США 

3,0 

  
Переддипломна практика 

3,0 

               
 

Правознавство 
5,0 

 

  

Макроекономіка 
5,0 

  

Міжнародні відносини 
(історія дипломатії) 

3,0 

  

Міжнародні відносини  
(історія дипломатії) 

6,0 

  

Зовнішня політика країн 
СНД 
4,5 

  

Виробнича практика 
4,5 

 

  

Зовнішня політика країн 
Європи  

3,0 

  

Кваліфікаційна робота 
бакалавра  

6,0 
               

               
 

Основи економічної 
теорії 

4,0 

  

Міжнародні відносини 
5,0 

  

Міжнародне публічне та 
приватне право 

4,5 

  

Міжнародне публічне та 
приватне право 

4,5 

  

Регіональні системи 
міжнародних відносин 

4,5 

  

Правове регулювання 
інформаційно-

комунікаційних  відносин / 
Соціологія 

1,5 

  

Менеджмент та 
психологія управління 

/ Креативні технології в 
рекламі та PR 

4,5 

  

Атестаційний екзамен 
1,5 

               
 

Країнознавство 
4,0 

 Креативний менеджмент 
та корпоративне 

управління 
3,0 

  
Правові системи сучасності 

6,0 

  
Міжкультурні комунікації: 

культура і влада 
6,0 

 - 
Міжнародна та європейська 
безпека  / Арт-журналістика 

6,0  
 

  
Регіональні студії та 

економіка регіону / Основи 
ринкової економіки 

3,0 

  
Політичні технології та 
зовнішній PR держави / 
Безпека життєдіяльності 
та основи охорони праці 

3,0 

  
Релігійний фактор в 

міжнародних відносинах / 
Інформаційні технології в 

документознавстві 
6,0 

               
 

Історія економіки та 
економічної думки 

4,0 

  
Політологія 

5,0 

  
Міжнародні економічні 

відносини 
6,0  

  
Внутрішньополітичний 

розвиток країн світу / Етика 
1,5 

  
Дипломатична та 

консульська служба / Основи 
охорони праці  

 1,5  

  
Правове регулювання 

міждержавних конфліктів / 
Міжнародна журналістика 

3,0 

 Основи європейського 
права та ідейні засади 

європейської політичної 
інтеграції / 

Комунікативна етика 
6,0 

 Англійська мова 
професійного спілкування / 

Теорія та практика перекладу 
(Англійська мова) /  Іноземна  

мова міжнародних 
документів (Англійська)    4,5 

               

 
 
 

Всесвітня історія 
3,0 

  
 
 

Мікроекономіка  
3,0 

  
 
 

Дипломатичний протокол 
та етикет / Іміджологія 

1,5 

  
 
 

Міжнародна екологічна 
безпека / Екологічний 

менеджмент 
3,0 

 

  
 
 

Міжнародне економічне 
право / Економічні студії 

3,0 

  
 
 

Правові основи регіонального 
управління / Психологія 

управління      
4,5 

   
 

Міжнародна інтеграція та 
глобалізація у світовій 

політиці / Медіакритика  / 
Міжнародне 

інформаційне 
співробітництво  

4,5 

 Іноземна мова професійного 
спілкування  (Німецька мова 
1, Іспанська мова 1, Польська 
мова 1, Французька мова 1) / 
Теорія та практика перекладу 
(Німец. мова 1, Іспан. мова 1, 
Пол. мова 1, Франц. мова 1) /  
Іноземна мова міжнародних 

документів  (Нім. мова 1, Ісп. 
мова 1, Пол. мова 1, 
Французька мова 1)   

3,0 
               

                                                                 Умовні позначення: 
 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

               64  116  18,0  30,0  12,0 

Цикл дисциплін 
загальної підготовки 

 Цикл дисциплін 
професійної 

підготовки 

 Цикл дисциплін 
загальної підготовки 

 Цикл дисциплін 
професійної 

підготовки 

 Дисципліни вільного 
вибору 
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5. Матриці 
 

5.1. Матриця співвідношення компетентностей до освітніх компонент ОПП  

Шифри 

освітніх 

компонен

тів  

 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструментальні Міжособистісні Системні Предметні Фахові Інноваційні  
Компетентності 

індивід. вибору 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
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8
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К

9
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0

 

З
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1
1

 

З
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2

 

З
К
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1
 

С
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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

 

С
К

1
6

 

С
К

1
7

 

С
К

1
8

 

С
К

1
9

 

С
К

2
0

 

С
К

2
1

 

С
К

2
2

 

С
К

2
3

 

Обов’язкові компоненти 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП О) 

ЗП О.01 +  + +   +    +                           

ЗП О.02 +  + +   +    +                           

ЗП О.03 +   + +      +                           

ЗП О.04 +    +    +  +  +                         

ЗП О.05 +    +      +                           

ЗП О.06 +    +    +                             

ЗП О.07 +    +      +                           

ЗП О.08 + +                                    

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП О) 

ПП О.01 +       +   +               +            
ПП О.02 +    +      +          +                 
ПП О.03 +    +          +                       
ПП О.04 +    +      +          +                 
ПП.О.05 +          +    + +                      
ПП О.06 +     +                                
ПП О.07 +    +      +           +                
ПП О.08 +    +                 +                
ПП О.09 +    +      +    + +                      
ПП О.10 +    +      +  +      + +                  
ПП О.11 +    +      +        + +                  
ПП О.12 +    +      +          +                 

ПП О.13 +      + +        +         +             

ПП О.14 +          +       +        +            

ПП О.15 +          +    +           +            

ПП О.16 +    +           +          +            

ПП О.17 +    +      +       +        +            

ПП О.18 +    +          +                       

ПП О.19 +                 +        +            

ПП О.20 +          +       +                    
ПП О.21 +          +               +            

Практична підготовка 

ПП О.22 +   +   +      +                         
ПП О.23 +   +   +      +                         

Атестація 

ПП О.24 +    +      +    + +         +  + +          
ПП О.25 +   +   +    +  +                        + 

Вибіркові компоненти 

2.1. Цикл дисциплін  загальної підготовки (шифр ЗП В) 

Блок 1 

ЗП В. 01 +                      +               
ЗП В. 02 +                         +            
ЗП В. 03 +          +     +                +      
ЗП В. 04 +                  +                   
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ЗП В. 05 +     + +     +                          

ЗП В. 06 +   +             +     +                

Блок 2 
ЗП В. 01 +                                 +    

ЗП В. 02 +        +                             
ЗП В. 03 +   +             +     +              +  
ЗП В. 04 +    +                                 
ЗП В. 05 +   +             +                   +  
ЗП В. 06 +             +                        

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В) 

ПП В. 01.1 +             +     +                   
ПП В. 01.2 +             +     +                   
ПП В. 02.1 +                      +               
ПП В. 02.2 +             +                        
ПП В. 03.1 +                  +   +                
ПП В. 03.2 +    +                 +                
ПП В. 04.1 +                          + +          
ПП В. 04.2 +    +      +          +                 
ПП В. 05.1 +                +  +                   
ПП В. 05.2 +                     +              +  

ПП В. 06.1 +                  +   +    +            

ПП В. 06.2 +     + +     +                          

ПП В. 07.1 +                  + +    +  +            

ПП В. 07.2 +       + +                +     +        

ПП В. 08.1 +    +   +       +                       

ПП В. 08.2 +   +       +     +                      

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ) 

ДІВ.01.1 +                     +  +  +            

ДІВ.01.2 +          +           +              +  

ДІВ.01.3 +   +       +     +                      

ДІВ.02.1 +  + +   +                               

ДІВ.02.2 +  + +   +                               
ДІВ.02.3 +  + +  +                                
ДІВ.03.1 +  + +                                  
ДІВ.03.2 +  + +                                  
ДІВ.03.3 +   +               +                   
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5.2. Матриця співвідношення програмних результатів навчання до компетентностей 

 

Результати 

навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструментальні Міжособистісні Системні Предметні Фахові Інноваційні  
Компетентності 

індивід. вибору 

З
К

1
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2
 

З
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3
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4
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К
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2
2

 

С
К

2
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РН1 + +                                   

РН2 + +                                 + + 

РН3   +       +  +                     +    

РН4    +                              + +  

РН5   + +      +                           

РН6     +                                

РН7     + +                               

РН8       +                              

РН9        +       +   +                   

РН10         +                            

РН11          +                           

РН12           + +                         

РН13             +                        

РН14             +                        

РН15              +   +  +      +            

РН16              +   +        +            

РН17    +      +     +      +    +            

РН18               +         +       +      

РН19            +         +      +      +    

РН20                +        +             

РН21               +                      

РН22                            +         

РН23                +      +               

РН24                        +             

РН25          +             + +             

РН26              +         +  +      +      

РН27                  + +                  

РН28                    + +                

РН29                      +  +     +        

РН30        +        +                     

РН31   +                       +           

РН32                           +   +  +     

РН33                                  + +  

РН34                  +                   
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6. Форма атестації бакалаврів 

 

          Атестація випускників спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» проводиться у формі атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної 

бакалаврської роботи та завершується видачею 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 

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. 

 

 
 

 

 


