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1. Профіль освітньої програми «Міжнародні відносини» 
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра 

політології та міжнародних відносин, Інститут гуманітарних та 

соціальних наук 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти  Магістр 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

Назва освітньої 

програми 

Міжнародні відносини  

Inernational Relations 

Інтернет-адреса 

розміщення освітньої 

програми 

http://directory.lpnu.ua/majors/IHSS/8.291.00.01/19/2021/ua/full 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Денна, заочна (дистанційна) 

Освітня кваліфікація Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій зі спеціалізації міжнародні відносини.  

Master in Inernational Relations, Social Communication and Regional 

Studies, specialism - international relations 

Кваліфікація у дипломі Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 

Освітня програма – Міжнародні відносини 

Опис предметної 

області 

Міжнародні відносини: міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії. 

Об’єкти вивчення – міжнародні відносини, транскордонні та 

транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня 

політика та національні інтереси України, міжнародні організації, 

міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у 

взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, 

міжнародна безпека та конфлікти, методології та методи 

міжнародно-політичних досліджень, досліджень міжнародних 

комунікацій, регіональних студій . 

Цілі навчання – підготовка фахівців,здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної 

діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю 

та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень 

та/або запровадження інновацій. 

Теоретичний зміст предметної області – теорія та практика 

міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних 

конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, 

регіональні студії, теорія та практика міжнародних суспільних 

комунікацій, міжнародний інформаційний простір.  

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні 

методи та методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики 

оцінки й аналізу процесів у міжнародних відносинах, суспільних 

комунікаціях та регіональних студіях, методи та методики 

пошуку й оброблення інформації, методи експертного 



оцінювання ефективності зовнішньої політики та міжнародних 

комунікацій. 

Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-

комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) 

та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у 

дослідженні та аналізі міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та у регіональних студіях. 

Академічні права 

випускників 

Магістр може продовжити здобуття освіти на освітньо-науковому 

рівні доктора філософії,набувати додаткових кваліфікацій в 

системі освіти дорослих. 

Обсяг кредитів за 

Європейською 

кредитно-трансферної 

системою, необхідний 

для здобуття 

відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС,  

освітньо-наукової – 120 кредитів ЄКТС 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої 

освіти. 

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 

відсотків. 

Наявність акредитації Акредитована МОН України  

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська мова 

Основні поняття та їх 

визначення 

У програмі використано основні поняття та їх визначення 

відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

2 – Мета освітньої програми 

 Надати студентам теоретичні знання, практичні уміння та 

навички, достатні для успішного виконання професійних 

обов’язків за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії». 

3 - Характеристика освітньої програми 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма, орієнтована на з’ясування, аналіз 

та прогнозування сучасних тенденцій у міжнародних відносинах 

й зовнішній політиці держав та/або інших учасників міжнародних 

взаємодій на глобальному, регіональному та локальному рівнях, 

що відображає актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра.  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в сфері міжнародних 

відносин та світової політики.  

Ключові слова: міжнародні відносини, світова політика, 

міжнародні системи, зовнішня політика та регіональні 

дослідження, міжнародні комунікації. 

Особливості та 

відмінності 

Особливістю програми є продовження ґрунтовного вивчення 

іноземної мови та практики перекладу (на рівні В2 або 

еквівалентному до нього сертифікату). Програма включає 

навчальні дисципліни професійного спрямування, які є основою 

для засвоєння освітньо-наукової програми. 

4 – Придатність випускників освітньої програми  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Можливі сфери зайнятості, пов’язані із освітнім напрямом: 

державні органи (центральні, місцеві та закордонні), міжнародні 



інститути, недержавні організації, політичні партії та інші 

громадські організації, приватні компанії, аналітичні центри, 

медіа, перекладацькі агенції. 

Подальше навчання Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти з 

метою отримання ступеню «доктор філософії», отримання 

додаткової освіти за сертифікованими програмами та програмами 

післядипломного навчання, а також навчання впродовж життя.  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центричне проблемно-орієнтоване навчання: лекції, 

практичні заняття, самостійна робота, консультації із 

викладачами, підготовка магістерської роботи, спілкування з 

носіями іноземної мови, навчання через практику. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени/заліки, поточний контроль, захист 

магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою, як усно, так і 

письмово, здійснювати переклад з/на іноземні мови. 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

6. Здатність працювати в міжнародному контексті 

7. Здатність працювати у команді. 

8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

10. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та поваги 

різноманітності та багатокультурності. 

11. Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти 

громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної роботи. 

12. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати 

та обґрунтовувати прийняті рішення. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, 

принципи організації міжнародних відносин, типи та види 

міжнародних акторів, сучасні тенденції розвитку світової 

політики. 

2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення 

міжнародної та зовнішньополітичної діяльності. 

3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру у сфері міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій, критично 

оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті 

рішення.  

4. Здатність аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні та суспільні відносини, політичні та суспільні 

системи. 

5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини 

у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, 

правовому, економічному, суспільному, культурному та 



інформаційному. 

6. Здатність використовувати для дослідження міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та для регіональних студій 

теоретичні та методологічні підходи політології, економічної та 

правової науки, міждисциплінарних досліджень. 

7. Здатність здійснювати прикладні аналітичні дослідження 

проблем міжнародних відносин та світової політики, суспільних 

комунікацій, регіональних студій, професійно готувати аналітичні 

матеріали та довідки. 

8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі 

та переговори, розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні 

та міжнародні документи. 

9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку 

країн та регіонів, сучасних глобальних, регіональних та 

локальних процесів, та місця в них України. 

10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня 

знань, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення 

своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

11. Здатність продемонструвати знання та розуміння сучасних 

європейських інтеграційних процесів та місця в них України. 

12. Здатність належно забезпечувати міжнародну співпрацю у 

різних сферах.  

Фахові компетентності 

професійного 

спрямування  (ФКС) 

Блок 01: Прикладні дослідження міжнародних політичних 

відносин 

1.1. здатність аналізувати та прогнозувати зовнішню політику 

держав, інтегруючи знання з інших дисциплін; 

1.2. розуміння системності міжнародних відносин та вміння 

враховувати соціальні, правові, культурні, економічні чинники, 

що впливають на внутрішньодержавний та світовий розвиток; 

1.3. розуміння та врахування соціальних та культурних 

чинників при аналізі міжнародних відносин. 

 

Блок 02: Стратегічні дослідження у міжнародних відносинах 

2.1. здатність до аналітичного розуміння безпекового виміру 

міжнародних відносин, оцінки ефективності та перспектив 

розвитку регіональних систем безпеки, головно, європейської, 

розуміння безпекових пріоритетів України на міжнародній арені; 

2.2. вміння виявляти та прогнозувати сучасні виклики та 

ризики на міжнародній арені (національно-етнічні проблеми, 

проблематика мультикультуралізму, проблеми міграції тощо).  

2.3. здатність використовувати на практиці теоретичні 

положення для аналізу конкретних сфер та тенденцій розвитку 

міжнародних відносин, особливо у сфері енергетичної безпеки. 

7 – Програмні результати навчання 

Результати навчання 

(РН) 

1. знати та розуміти природу, джерела та напрями еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої 

політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики; 

2. критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та 

їх вплив на міжнародні відносини; 

3. застосовувати сучасні наукові підходи, методології та 

методики для дослідження проблем міжнародних відносин та 

зовнішньої політики; 

4. аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та 



національної безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані 

конфлікти, підходи, способи та механізми забезпечення безпеки у 

міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав; 

5. збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики 

держав; 

6. визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, 

дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобального розвитку; 

7. оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких 

проблем; 

8. вільно спілкуватися державною та іноземними мовами усно 

і письмово, з професійних і наукових питань; 

9. готувати аналітичні довідки, звіти, письмові та усні 

презентації наукового та практичного змісту, інші документи про 

стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій т а регіональних студій; 

10. розробляти та реалізовувати проекти прикладних 

досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики; 

11. здійснювати професійний усний та письмовий переклад 

з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої та світової політики; 

12. формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних 

студій; 

13. брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки зору, 

доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем; 

14. оцінювати результати власної роботи і відповідати за 

особистий професійний розвиток; 

15. знати та розуміти наукові принципи та методологію 

досліджень в сфері міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій;  

16. знати та розуміти вузькоспеціалізовані (політичні, правові, 

безпекові, соціальні, комунікаційні тощо) аспекти розвитку 

сучасної системи міжнародних відносин та місця в ній України; 

17. системно мислити та креативно інтерпретувати події на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях з врахуванням 

історичних передумов їх виникнення та розвитку, особливостей 

взаємодії України з іншими державами світу;  

18. застосовувати свої знання для консультування 

зацікавлених осіб з питань суспільно-політичного розвитку 

(національний та міжнародний виміри);  

19. у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку 

позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин; 

20. представляти та обговорювати отримані результати та 

здійснювати трансфер набутих знань; 

21. адаптуватись до нових умов та самостійно приймати 

рішення; 



22. усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових 

знань відповідно до тенденцій розвитку міжнародних відносин, 

формулювання новітніх політологічних теорій, концепцій та 

трактувань міжнародної системи; 

23. відповідально ставитись до професійних обов’язків та 

досягати поставленої мети із дотриманням вимог професійної 

етики. 

Результати навчання 

професійного 

спрямування (РНС) 

Блок 01: Прикладні дослідження міжнародних політичних 

відносин 

1.1. аналізувати, моделювати та прогнозувати зовнішню 

політику держав, інтегруючи знання з інших дисциплін, 

використовуючи зібрані та узагальнені інформаційно-аналітичні 

матеріали щодо конкретної міжнародної ситуації; 

1.2. демонструвати знання та розуміння системності 

внутрішньодержавного та глобального розвитку; 

1.3. знати та розуміти соціальні та комунікаційні аспекти 

розвитку сучасної системи міжнародних відносин; 

 

Блок 02: Стратегічні дослідження у міжнародних відносинах 

2.1. застосовувати свої знання та розуміння для критичного 

оцінювання сучасного безпекового виміру міжнародних відносин, 

регіональних систем безпеки та безпекових пріоритетів України 

на міжнародній арені; 

2.2. виявляти проблеми та прогнозувати перспективи розвитку 

етнополітичної сфери міжнародних відносини у світлі проблем 

проблематики мультикультуралізму, проблеми міграції тощо.  

2.3. поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності з урахуванням конкретних сфер 

та тенденцій розвитку міжнародних відносин, особливо у сфері 

енергетичної безпеки. 

Комунікація (Ком) 1. уміння вільно використовувати іноземні мови в практичній 

діяльності за спеціальністю, проводити прямий і зворотний 

переклад документів з іноземних мов; 

2. здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну 

державницьку позицію щодо місця України в системі 

міжнародних відносин;  

3. уміння представляти та обговорювати отримані результати та 

здійснювати трансфер набутих знань. 

Автономія і 

відповідальність (АіВ) 

1. здатність адаптуватись до нових умов та приймати відповідні 

рішення; 

2. здатність усвідомлювати необхідність навчання упродовж 

всього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань; 

3. здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, 

самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з 

дотримання вимог професійної етики. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Понад 90% науково-педагогічних працівників, задіяних до 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові 

ступені за спеціальністю. 

Специфічні 

характеристики 

Використання у навчальному процесі сучасного обладнання та 

спеціального програмного забезпечення. 



матеріально-

технічного 

забезпечення 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 

Національного університету «Львівська політехніка» та 

авторських розробок науково-педагогічних працівників. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним 

університетом «Львівська політехніка» та іншими університетами 

України. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним 

університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами 

країн-партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови. 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements


 
2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за 

групами компонентів та циклами підготовки  

 
№ 

п/п  

Цикл підготовки  Обсяг навчального навантаження здобувача 

вищої освіти (кредитів / %)  

  Спільні 

компоненти 

освітньо -

професійно ї 

програми 

Вибіркові 

компоненти 

освітньо -

професійно ї 

програми 

Всього за весь 

термін 

навчання  

 Цикл загальної 

підготовки  

5 /  5,6 3 / 3,3 8 / 8,9 

 Цикл  професійної  

підготовки  

61 / 67,7 21 / 23,4 82 / 91,1 

Всього за весь термін 

навчання  

66 / 73,3 24 / 26,7 90 / 100 



3. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ  
Код 

дисципл

іни 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

практики, курсові проекти, кваліфікаційна робота) 

К-сть 

кредит. 

Форма 

підсум-

кового 

контролю 

Обов’язкові компоненти спеціальності 

1. Цикл загальної підготовки 

СК1.1 Практикум перекладу 5 залік 

Всього за цикл: 5  

2. Цикл професійної підготовки 

СК2.1  Актуальні проблеми зовнішньої політики України та 

міжнародних відносин  

5 
екзамен 

СК2.2  Міжнародна та європейська безпека 5 екзамен  

СК2.3  Право Європейського Союзу 5 екзамен 

СК2.4  Методологія досліджень міжнародних відносин 5 екзамен 

СК2.5 Регіональна політика та інтеграція 5 екзамен 

СК2.6  Теорія та практика переговорів у міжнародних комунікаціях 6 екзамен 

СК2.7 Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи  12 залік 

СК2.8 Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи 18  

Всього за цикл: 61  

Всього за групу обов’язкових компонентів: 66  

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Вибіркові блоки компонентів 

1. Цикл загальної підготовки 

Всього за цикл: 3  

2. Цикл професійної підготовки 

Вибіркові компоненти блоку 01 «Прикладні дослідження міжнародних політичних відносин»: 

ВБ1.1  Аналіз та прогнозування зовнішньої політики 5 екзамен 

ВБ1.2  Релігійний фактор у міжнародних відносинах 5 екзамен 

ВБ1.3  Історія і теорія дослідження міжнародних систем та 

глобального розвитку 
6 екзамен 

Вибіркові компоненти блоку 02 «Стратегічні дослідження у міжнародних відносинах»: 

ВБ2.1  Сучасні проблеми регіональних систем безпеки 6 екзамен 

ВБ2.2  Міграційна безпека 5 екзамен 

ВБ2.3  Енергетична безпека у міжнародних відносинах 5 екзамен 

Всього за цикл: 16  

3. Вибіркові компоненти інших освітньо-професійних програми 

Всього: 5  

Всього за групу вибіркових компонентів: 24  

Всього за освітньо-професійну програму: 90  

 



 

4. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  
 

Кваліфікаційна магістерська робота має розв’язувати 

складну задачу або проблему в сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій,що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог 

У кваліфікаційній роботі не повинно міститися академічного 

плагіату, фальсифікації та фабрикації результатів.  

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або у 

репозитарії Національного університету «Львівська 

політехніка». 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснювати відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

 

 

 



5. Матриця відповідності програмних компетентностей 

навчальним компонентам  
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.1

 

В
В

.1
.2

 

В
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В
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В
В
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ІНТ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК1     ●   ● ● ●      

ЗК2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

ЗК3     ●   ● ● ●      

ЗК4 ●               

ЗК5        ● ●       

ЗК6       ● ●  ●      

ЗК7        ● ●       

ЗК8        ● ●       

ЗК9        ● ●       

ЗК10       ● ●   ●     

ЗК11        ● ●       

ЗК12     ●   ● ●       

ФК1  ● ● ●  ●    ● ● ●    

ФК2      ● ● ●        

ФК3         ●       

ФК4  ●          ●    

ФК5  ● ● ●         ● ● ● 

ФК6     ●    ●       

ФК7     ●   ●  ●      

ФК8       ●         

ФК9  ● ● ●  ●    ●      

ФК10         ●       

ФК11  ●  ●  ●          

ФК12       ●         

ФКС1.1          ●      

ФКС1.2   ●         ●    

ФКС1.3           ●     

ФКС2.1   ●          ●   

ФКС2.2   ●           ●  

ФКС2.3   ●            ● 

 
● – компетентність, яка набувається; 

СК1.j – спільні компоненти навчальної програми спеціальності що формують загальнонаукові 

компетентності та універсальні навички студента; СК2.j – спільні компоненти навчальної програми 

спеціальності, формують фахові компетентності; BБ1.j, BБ2.j, – дисципліни за вибором студента з циклу, 

що формують фахові компетентності; ЗКі – номер компетентності в списку загальних компетентностей 

профілю програми;  ФКі – номер компетентності в списку спеціальних (фахових) компетентностей профілю 

програми, ФКСі – номер компетентності в списку спеціальних (фахових) компетентностей спеціальності. 

 

 

 

 

 



6. Матриця відповідності програмних результатів навчання відповідним  

компонентам освітньої програми  
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В
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РН1  ● ●  ● ●   ● ●  ●    
РН2  ●   ●    ●   ●    
РН3     ●     ●      
РН4  ● ●       ●   ● ● ● 
РН5     ●   ● ● ●      
РН6   ●       ● ● ● ● ● ● 
РН7  ●    ● ●  ● ● ●     
РН8 ●       ●        
РН9       ● ●        
РН10     ●   ● ●       
РН11 ●       ●        
РН12     ●           
РН13       ● ●        
РН14        ● ●       
РН15     ●           

ЗРН16  ● ● ●  ● ●    ●  ● ● ● 
РН17  ●    ●    ●      
РН18       ● ●        
РН19  ●     ● ●        
РН20        ● ●       
РН21        ● ●       
РН22  ●   ●   ● ●       
РН23     ●   ●        

РНС1.1          ●      
РНС1.2            ●    
РНС1.3           ●     
РНС2.1             ●   
РНС2.2              ●  
РНС2.3               ● 
КОМ 1 ●       ● ●       
КОМ 2  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
КОМ 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
АіВ 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
АіВ 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
АіВ 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
програмний результат, який забезпечується; 

СК1.j – спільні компоненти навчальної програми спеціальності що формують загальнонаукові компетентності та 

універсальні навички студента; СК2.j – спільні компоненти навчальної програми спеціальності, формують фахові 

компетентності; BБ1.j, BБ2.j – дисципліни за вибором студента з циклу, що формують фахові компетентності; РН і – 

результати навчання, РНС і – результати навчання професійного спрямування, КОМ і – результати навчання (комунікація), 

АіВ і – результати навчання (автономія і відповідальність) 
 



Структурно-логічна схема підготовки фахівців  

зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини»  

(Блок 01 «Прикладні дослідження міжнародних політичних відносин») 

1 семестр 2 семестр    3 семестр 

 Актуальні проблеми 

зовнішньої політики 

України та міжнародних 

відносин 

(5 кредитів)  
 

 
 

Аналіз та прогнозування 

зовнішньої політики  

(5 кредитів) 

 

 

Міжнародна та 

європейська безпека  

(5 кредитів) 
 

 

Історія і теорія 

дослідження 

міжнародних систем та 

глобального розвитку 

(6 кредитів) 

 

 

Методологія досліджень 

міжнародних відносин 

(5 кредитів) 
  

 

Релігійний фактор у 

міжнародних відносинах 

(5 кредитів) 

 

Виконання 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

(15 

кредитів) 

 

 Право Європейського 

Союзу (5 кредитів) 
 

Теорія та практика 

переговорів у міжнародних 

комунікаціях (6 кредитів) 

 

 

 

Захист 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

(3 

кредити) 

 

 Регіональна політика та 

інтеграція  

(5 кредитів)  
 

 

 

 

Практика за темою 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

(12 

кредитів) 

 

 

Практикум перекладу 

 

(5 кредитів) 

 
 

Дисципліни для вибору 

(5 кредитів) 

Дисципліни для вибору 

(3 кредити) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 
 

 

  



Структурно-логічна схема підготовки фахівців  

зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини»  

(Блок 02 «Стратегічні дослідження у міжнародних відносинах») 

1 семестр 2 семестр    3 семестр 

 Актуальні проблеми 

зовнішньої політики 

України та міжнародних 

відносин 

(5 кредитів)  
 

 
 

Міграційна безпека 

(6 кредитів) 

 

 

Міжнародна та 

європейська безпека  

(5 кредитів) 
 

 

Сучасні проблеми 

регіональних систем 

безпеки (5 кредитів) 

 

 

Методологія досліджень 

міжнародних відносин 

(5 кредитів) 
  

 

Енергетична безпека у 

міжнародних відносинах 

(5 кредитів) 

 

Виконання 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

(15 

кредитів) 

 

 Право Європейського 

Союзу (5 кредитів) 
 

Теорія та практика 

переговорів у міжнародних 

комунікаціях (6 кредитів) 

 

 

 

Захист 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

(3 

кредити) 

 

 Регіональна політика та 

інтеграція  

(5 кредитів)  
 

 

 

 

Практика за темою 

магістерської 

кваліфікаційної 

роботи 

(12 

кредитів) 

 

 

Практикум перекладу 

 

(5 кредитів) 

 
 

Дисципліни для вибору 

(5 кредитів) 

Дисципліни для вибору 

(3 кредити) 
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