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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна 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. 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-професійної 

програми: 

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти; 

 перелік компетентностей випускника; 

 нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

 вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Освітньо-професійна програма використовується для розроблення 

навчальних планів підготовки фахівців відповідної спеціальності та ступеня 

вищої освіти. 
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

рівень  

на основі повної загальної 

середньої освіти 

 

Ступінь, що присвоюється 

 

бакалавр  

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність 055 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії (міжнародна інформація) 

Кваліфікація Бакалавр міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій (міжнародна 

інформація) 

Обсяг програми 

 

240 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 4 роки 

Форма навчання 

 

денна 

 

ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти 

України, а також закони України й положення Кабінету Міністрів України: 

1. Закон «Про вищу освіту». – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

2. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

ДК 003:2010 // Видавництво "Соцінформ". – К. : 2010. 

3. Національна рамка кваліфікацій. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 р. № 1019 «Про 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719 «Про 

перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»; 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847 

«Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» (зі змінами 

від 29.11.2011 р. № 1377); 

7. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 

вересня 2012 р. № 1021 «Про затвердження примірних зразків документів, 

що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та 

вищої освіти»; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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8. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих 

стандартів вищої освіти (компетентісний підхід). – К., 2013. – 90 с. 

 

ІІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Загальні вимоги до якостей випускників освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 6.055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (міжнародна інформація) реалізуються на основі системи 

набутих загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

для: 

 здійснення виробничих функцій; 

 вирішення завдань професійної та соціальної діяльності; 

 розв’язання складних задач і практичних проблем у галузі або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

 забезпечення здатності випускника здійснювати професійну 

діяльність на первинній посаді  одразу після закінчення терміну навчання. 

Результатом навчання є формування інтегральних, загальних і 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність планувати та управляти часом. 

4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

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

6. Здатність спілкуватися другою мовою.  

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

9. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

11. Здатність бути критичним і самокритичним. 

12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

15. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

16. Здатність працювати в команді. 

17. Навички міжособистісної взаємодії. 

18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
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19. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з 

інших галузей). 

20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

21. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

22. Здатність працювати автономно. 

23. Здатність розробляти та управляти проектами.  

24. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу. 

25. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

26. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

27. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

28. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

29. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.  

30. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

1. здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

2. використовувати базові знання в галузі математики, інформатики 

й сучасних інформаційних технологій;  

3. здатність усно спілкуватися іноземними мовами, використовуючи 

професійну термінологію;  

4. спроможність читати оригінальні та нормативно-правові 

документи іноземною мовою;  

5. аналізувати міжнародну інформацію зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та правового характеру (семіотичний аналіз; івент-

аналіз; контент-аналіз; структурний аналіз; функціональний аналіз; 

факторний аналіз; - мотиваційний аналіз) 

6. опанувати науково-пошукову та дослідницьку роботу з 

джерелами; 

7. можливості використовувати комп’ютер та Інтернет-джерела, а 

також використання статистичного, картографічного методів або створення 

баз даних; 

8. здатність та вміння використовувати надбання інших наук 

(політологія, міжнародне право, міжнародна економіка, соціологія, історія); 

9. знати теоретико-методологічні основи загальної теорії конфлікту, 

управління конфліктами, психології і соціології конфлікту; 

10. вміти визначати характеристики проблемних ситуацій 

міжнародних відносин;  

11.  вміти ураховувати цивілізаційні, регіональні та національні 

особливості міжнародних криз і конфліктів;   

12. вміти вибирати шляхи, методи та способи урегулювання та 

розв'язування міжнародних конфліктів; 

13. знати підходи до аналізу та регулювання кризових суспільно-

політичних відносин;  

14. знати типи проблем та суспільно-політичних явищ, що у рамках 

дослідження міжнародних відносин та суспільних комунікацій; 
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15. знати основні положення теорії інформаційного суспільства; 

термінологію та понятійний апарат в сфері інформації та комунікації; 

16. оцінювати відповідність процесів та дій суб’єктів зовнішньої 

політики принципам міжнародного права; 

17. здатність планувати й реалізовувати відповідні заходи в 

інформаційно-комунікативній сфері; 

18.  використовувати знання про міжнародні організації і брати 

участь у їх діяльності як в Україні, так і за її межами;  

19.  використовувати в комунікаціях, бесідах, переговорах правила 

дипломатичного протоколу й етикету; 

20. Вміння використовувати в своїй діяльності норми міжнародного 

публічного та приватного права 

21. знання правових основ і законодавства України в галузі 

інформатизації суспільства та регулювання інформаційних відносин; 

22. базові знання основних законодавчих та нормативно-правових 

актів довідкових матеріалів, чинних стандартів, інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів в галузі міжнародних інформаційних 

відносин; 

23. вміння використовувати методи і засоби інформаційно-

аналітичної діяльності; 

24. здатність проводити інформаційний моніторинг на базі ресурсів 

Інтернет за конкретними запитами, готувати відповідні аналітичні огляди та 

реферати; 

25. здатність застосовувати уміння й навички щодо формування 

інформаційних ресурсів установи, в тому числі з використанням засобів 

комп’ютерних та Інтернет-технологій (електронних продуктів: баз даних, 

електронних архівів, електронних послуг); 

 

IV. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Результати навчання здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«бакалавр» спеціальності 6.055  «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» (міжнародна інформація): 

1. володіти навиками пошуку нової текстової інформації (робота з 

джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації) 

2. формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, 

державних і виробничих інтересів; 

3. створювати власний імідж, демонструвати хороші манери, 

мовленнєву культуру, культуру одягу; 

4. підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та 

особистісних контактів як мову ефективної професійної діяльності; 

5. використовувати підходи і моделі міжнародних інформаційних 

відносин; 
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6. використовувати основні положення законодавства України з 

інтелектуальної власності; 

7. вміти використовувати засоби комп’ютерного дизайну WEB 

сторінок; 

8. знати особливості правового регулювання інформаційної 

діяльності в Україні та світі; 

9. діагностувати та аналізувати стан соціально-психологічного 

клімату в колективі та вирішувати соціальні та побутові проблеми 

працівників підрозділу; 

10. володіти знаннями про системи міжнародних інформаційних 

відносин на сучасному етапі розвитку; 

11. опанувати теоретико-концептуальні основи процесів 

інформатизації, інформаційного суспільства та міжнародної інформаційної 

політики; 

12. уміти оцінювати та виявляти загрози та виклики у міжнародних 

відносинах та суспільних комунікаціях  

13. здатність проводити медіа моніторинги, аналізувати конкретні 

події міжнародних інформаційних відносин і на їх підставі робити 

аргументовані висновки та рекомендації для державних структур та 

дипломатичних установ; 

14. здатність використовувати обчислювальні засоби для аналізу 

міжнародних інформаційних процесів і для отримання подальшої інформації. 

15. вміти використовувати методи захисту особистості, суспільства, 

держави від інформаційних загроз; 

16. набувати практичних умінь перекладу текстів іноземними 

мовами; 

17. використовувати методи комп’ютерного оброблення даних та 

використовувати програми верстки текстів; 

18. оволодіти навиками використання інформаційних систем та 

технологій та використовувати інформаційні технології в розробці сучасних 

політичних стратегій та конфліктних ситуацій; 

19. володіти методикою та методами моніторингу інформаційних 

ресурсів за конкретними запитами; 

20. вміння створювати бази даних в конкретній предметній області, 

працювати з базами даних, здатність отримати якісну інформацію з числових 

даних, здатність розробляти експериментальні дослідження і спостереження і 

аналізувати їх результати; 

21. володіти систематизованими знаннями з основ теорії методів та 

моделей прийняття рішень та володіти методологією їх використання у 

галузі аналізу міжнародних відносин держав членів ЄС та країн сусідів.; 

22. вміти давати характеристику рекламній, масово-інформаційній, 

аналітичній продукції та матеріалам інформаційно-пропагандистського 

характеру; 

23. володіти знаннями про соціальні та ділові комунікації. 

Сформувати практичні навики міжособистісного, міжгрупового, ділового, 
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міжнародного та міжкультурного спілкування. Проводити майстер-класи, 

ділові тренінги, а також проявляти організаційні здібності у формуванні 

малих та великих груп, фокус груп та ін.; 

24. сформувати теоретико-методологічні основи теорії масової 

комунікації та виробити практичні навики розуміння впливу масової 

інформації на громадськість; 

25. сформувати належний рівень знань комунікативної стратегії 

розвитку сучасних суспільно-політичних процесів; 

26. сформувати навики та виробити розуміння зв’язків з 

громадськістю у державних, неурядових організаціях та на основі здобутих 

знань вміти давати характеристику рекламним та ПР-агентствам. 

27. Здатність використовувати моніторингові інформаційно-

аналітичні системи для вирішення конкретних проблем міждисциплінарного 

характеру.  

 

Зміст освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час 

за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та 

форма підсумкового контролю 

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:  

 цикл дисциплін загальної підготовки; 

 цикл дисциплін професійної підготовки. 

Розподіл змісту освітньої програми, навчальний час за циклами 

підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та форми підсумкового 

контролю наведено у таблиці 1.  

 

Розподіл змісту освітньої програми, навчальний час за циклами 

підготовки, навчальними дисциплінами, практиками та форми  

підсумкового контролю 

Таблиця 1 

 

 

 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

навчальних 

годин / 

кредитів 

ЄКТС 

вивчення 

дисципліни 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 

1.Нормативні навчальні дисципліни 

1.1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ЗП 01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

90/3 екзамен 

ЗП 02 Іноземна мова  840/28 екзамен (2,4) 

залік (1,3) 

ЗП 03 Філософія 120/4 екзамен 
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ЗП 04 Політологія 90/3 екзамен 

ЗП 05 Історія політичних вчень  90/3 залік 

ЗП 06 Соціологія політики  90/3 залік 

ЗП 07 Міжнародні відносини та світова 

політика  

180/6 екзамен (6) 

залік (5) 

ЗП 08 Міжнародна економіка 105/3,5 залік 

ЗП 09 Актуальні питання історії та культури 

України 

150/5 екзамен 

1.2. Дисципліни професійної підготовки 

ПП 01 Вступ до спеціальності 120/4 екзамен 

ПП 02 Теорія масової  комунікацій 90/3 екзамен 

ПП 03 Дипломатична служба 105/3,5 екзамен  

 

ПП 04 Міжнародне інформаційне право 120/4 залік 

ПП 05 Інформаційна безпека 105/3,5 екзамен 

ПП 06 Математичні основи інформаційної 

діяльності 

210/70 екзамен (2) 

залік (1) 

ПП 07 Конфліктологія та теорія переговорів 90/3 Екзамен 

ПП 08 Міжнародний документообіг 90/3 залік 

ПП 09 Інформаційно-аналітична діяльність 90/3 залік 

ПП 10 Системний аналіз суспільно-

політичних відносин 

90/3 залік 

ПП 11 Іноземна мова спеціальності 810/27 екзамен (6,8) 

залік ( 5,7 ) 

ПП 12 Друга іноземна мова 420/14 екзамен 

ПП 13 Регіональна мова (польська, 

румунська) 

270/9 екзамен (5) 

залік ( 4) 

ПП 14 Міжнародна інформація  90/3 екзамен 

ПП 15 Теорія і практика перекладу 210/7 екзамен (8) 

залік (7) 

ПП 16 Курсова робота   

ПП 17 Атестація   

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.1. Дисципліни загальної підготовки 

ЗП 10 Основи наукових досліджень 105/3,5 залік 

2.1.2. Дисципліни професійної підготовки 

ПП 18 Інформаційне суспільство 120/4 Залік 

ПП 19 Прикладна інформатика 210/7 екзамен (4) 
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залік (3) 

ПП 20 Сучасні інформаційні системи та 

технології 

90/3 екзамен  

 

ПП 21 Зв’язки з громадськістю 120/4 залік 

ПП 22 Аналіз зовнішньої політики 90/3 екзамен 

ПП 23 Теорія та практика комунікацій 120/4 залік 

ПП 24 Інформаційно-пошукова практика   

ПП 25 Перекладацька практика   

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.1. Дисципліни загальної підготовки 

ЗП 11 Зовнішня політика України  90/3  залік 

ЗП 12 Зовнішня політика країн Європи  90/3 екзамен 

ЗП 13 Інформаційне право України 180/6 екзамен (7) 

залік (6) 

ЗП 14 Міграційні процеси 90/3 залік 

ЗП 15 Міжнародні організації  120/4 залік 

2.2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП 26 Фізичне виховання / Вплив 

глобалізації на розвиток ЗМК 

90/3 залік 

ПП 27 Політичні технології / Вступ до 

етнополітології 

90/3 залік 

ПП 28  Зовнішня політика країн Вишеграду / 

Фізичне виховання  /  Громадське здоров’я та 

медицина порятунку 

90/3 залік 

ПП 29 Регіональні конфлікти в контексті 

сучасних міжнародних відносин / 

Міжнародні конфлікти доби холодної війни 

120/4 залік 

ПП 30 Теорія прийняття рішень в МВ / 

Управління прийняттям рішень у сфері 

зовнішньої політики 

120/4 залік 

ПП 31 Міжнародний тероризм: виклики та 

відповіді / Кібербезпека: сучасні виклики та 

загрози 

120/4 залік 

ПП 32 Політична комунікація у виборчому 

процесі / Політичне лідерство 

120/4 екзамен 

ПП 33 Військова підготовка 90/3 залік 

Разом : 7200/240  

 

Форми освітнього процесу та види навчальних занять 



 13 

Лекції, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, самостійна 

робота, консультації, підготовка курсової роботи тощо. 

V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації здобувачів вищої освіти: 

Нормативною формою державної атестації щодо встановлення рівня 

опанування студентом відповідних знань та умінь є «Державний 

комплексний кваліфікаційний іспит». На державну атестацію виносяться 

наступні дисципліни: 

 

 

Таблиця 2 

1.  Міжнародна інформація 

2.  Інформаційна безпека 

3.  Масова комунікація 

4.  Інформаційне суспільство 

5.  Інформаційне право України 

6.  Системний аналіз суспільно-політичних відносин 

7.  Дипломатична служба 

8.  Сучасні інформаційні системи та технології 

9.  Конфліктологія та теорія переговорів 

10.  Прикладна інформатика 

11.  Теорія прийняття рішень 

1. Вимоги до державного екзамену 

1.1. Державний екзамен з фаху передбачає виконання комплексу 

атестаційних завдань і є адекватною формою кваліфікаційних випробувань 

щодо об’єктивного визначення рівня якості освітньої та професійної 

підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

1.2. Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок 

бакалавра, ступеня сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні 

(питання, тести відкритого та/або закритого типу) та практичні ситуаційні 

комплексні завдання. 

1.3. Формами державного кваліфікаційного випробування можуть 

бути: письмова, усна (з використанням засобів аудіо- або відеофіксації), 

інтерактивна (з використанням інформаційних технологій) або їх поєднання. 

1.4. Інформаційною базою формування засобів об’єктивного 

контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки є змістові модулі програм навчальних дисциплін, що формують 

систему компетенцій бакалавра і виносяться на державну атестацію. 

1.5. Програма державного екзамену ВНЗ складається з нормативної 

та варіативної частин. 

Програма державного екзамену (нормативна частина) є складовою 

ЗД ГСВОУ і затверджується президією НМК з міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій. 
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1.6. Форма проведення кваліфікаційного державного екзамену, види 

засобів оцінювання якості підготовки бакалавра та порядок їх застосування у 

процесі державної діагностики встановлюються ВНЗ. 

1.7. Державний екзамен у письмовій формі може передбачати 

співбесіду з членами Державної екзаменаційної комісії з метою уточнення 

рівня знань та ступеня сформованості професійних компетенцій випускника. 

Додаткові питання формулюються на основі програми державного екзамену, 

затвердженої в установленому порядку ВНЗ.  

1.8. Вищий навчальний заклад забезпечує дотримання правил і 

процедури проведення комплексного кваліфікаційного державного екзамену 

шляхом: 

 уніфікації умов проведення, засобів оцінювання, методик 

оброблення результатів опитування та форм їхнього подання; 

 інформаційно-консультаційної та психологічної підготовки 

студента до екзамену; 

 використання критеріїв об’єктивного оцінювання. 

1.9. Комплекс засобів оцінювання, що формується ВНЗ самостійно, за 

кількісними і якісними параметрами повинен бути презентативним, 

охоплювати увесь масив змістових модулів програми державного екзамену. 

Програми державного екзамену ВНЗ мають відтворювати основні 

функціональні складові компетентнісної моделі бакалавра напряму 

підготовки 6.055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», відповідати принципам валідності, наукової 

наповненості, інформативності, інноваційності, бути спрямованими на 

вирішення прикладних і теоретико-методологічних завдань відповідно до 

узагальненого об’єкта діяльності. 

1.10. ВНЗ забезпечує членів ДЕК еталонним рішенням контрольних 

завдань фонду засобів оцінювання.  

2. Вимоги до курсової роботи 

1. Курсова робота дає змогу виявити рівень засвоєння студентом 

теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи 

напряму підготовки 6.055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» (міжнародня інформація) на первинних посадах 

відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.  

2. Мета курсової роботи – це ґрунтовне самостійне теоретичне та 

практичне дослідження однієї з актуальних проблем, що входить в 

дослідницьке поле фахівця з аналізу міжнародних відносин. Воно повинно 

продемонструвати рівень опанування студентом теоретичного матеріалу та 

методів дослідження, послідовний та логічний виклад матеріалу, можливість 

практичного застосування отриманих теоретичних знань та результатів щодо 

вирішення поставлених у роботі проблем за фаховим спрямуванням 6.055 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

3. Виклад змісту кожного питання курсової роботи має бути цілісним, 

логічним, доказовим і пояснювальним та обґрунтованим. Курсова робота 

повинна відповідати таким вимогам:  
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 поглибити, систематизувати і закріпити знання, отримані протягом 

всього процесу навчання; 

 виявити уміння студента застосовувати набуті знання при розв’язанні 

конкретних задач у політичній діяльності; 

 розвинути вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні 

методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з 

досліджуваної проблеми; 

 виявити здібності студента підбирати, систематизувати та аналізувати 

необхідну інформацію про діяльність об’єкту дослідження; 

 закріпити володіння системним підходом, сучасною методологією, 

методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами 

обґрунтування управлінських рішень, впровадження рекомендацій на 

конкретних об’єктах; 

 здобути і поглибити навички роботи з науковими, методичними, 

законодавчими та інструктивними матеріалами; 

 сформувати навички особистої тактики фахівця з документознавства 

та інформаційної діяльності, принципи поведінки в суспільстві; 

 виявити ступінь підготовки випускника до самостійної роботи в 

умовах динамічних змін сучасних політичних відносин, сучасної науково-

технічної революції, сучасного виробництва, прогресу наук, техніки та 

культури. 

4. Курсова робота виконується на основі опрацювання наукової 

літератури з використанням емпіричних і соціологічних досліджень. 

5. Тема курсової роботи повинна бути складовою проблеми в галузі 

журналістики та інформації та вказувати на мету дослідження, його 

завершеність. При виборі теми обов’язково необхідно перевірити 

обґрунтованість обраного предмету дослідження, можливість його 

всебічного вивчення на конкретному матеріалі. 

6. За структурою курсова робота містить вступ, основну частину, 

висновки, список використаних джерел, додатки (при необхідності). 

7. Курсова робота обсягом 30-35 сторінок для студентів ІП курсу; 45-50 

сторінок для студентів IV курсу, виконується за тематикою завдань 

професійної діяльності. До обсягу курсової роботи не включають список 

використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ±10 %. 

8. Курсова робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має 

продемонструвати, що бакалавр володіє знаннями, які здобуті у процесі 

навчання та практичної підготовки та враховує: 

 рівень підготовки автора роботи до виконання ним професійних 

обов'язків у відповідності до кваліфікації; 

 ступінь самостійності при виконанні роботи;  

 уміння працювати з літературними джерелами та їх використовувати; 

 новизну поставлених питань та оригінальність підходів щодо їх 

вирішення; 

 рівень оволодіння методологією дослідження; повноту та якість 

виконаних завдань; 
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 логічність (послідовність, чіткість, несуперечливість, 

аргументованість) і грамотність викладення матеріалу.  

9. Під час захисту курсової роботи студент стисло доповідає про 

результати дослідження, відповідає на запитання. На підставі захисту та 

попередньої оцінки керівника, пропонованої в рецензії, виставляють 

остаточну оцінку. 

 

VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1.Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра здійснюють члени 

Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, 

критеріїв, системи і шкали оцінювання. 

2. Об’єктом оцінювання якості підготовки бакалавра є сукупність 

знань, умінь і навичок, набутих компетенцій, відтворених у процесі 

вирішення комплексних кваліфікаційних завдань. 

3. Оцінювання рівня якості підготовки бакалавра здійснюється членами 

Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об’єктивності, 

індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та 

компетентісного підходу з урахуванням набутої системи типових 

універсальних і спеціальних професійних компетенцій. При оцінці роботи 

враховується глибина опрацювання і широта обхвату теми, ступінь 

використання джерел, уміння аналізувати зібраний матеріал, грамотність та 

стиль викладу, якість технічного оформлення роботи, якість доповіді 

студента і його відповідей на питання та критичні зауваження. 

4. Рівень якості підготовки бакалавра визначається за системами 

оцінювання: Європейською кредитно-трансфертною системою (ЄКТС) (за 

шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»); національною (за шкалою 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); системою ВНЗ (за 100-

бальною шкалою); комплексною (поєднання ЄКТС, національної системи 

та/або системи оцінювання ВНЗ). 

5. Критерії оцінювання рівня якості підготовки бакалавра 

використовуються диференційовано залежно від форм і методів державної 

діагностики, визначених у Програмі державного екзамену ВНЗ. 

6. Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного державного 

екзамену складається з сумарної оцінки за кожне з його завдань. 

Порядок присвоєння кваліфікації 

За результатами успішного складання державного екзамену Державна 

екзаменаційна комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації 

бакалавра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій»  і про видачу випускнику диплома державного зразка. 

 

  


