
Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

 

 

Затверджено 

     вченою радою університету 

протокол № 162а/10 

від 03.07.2017 р. 

Голова вченої ради, ректор 

_______________С.В. Мельничук  

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ 

(назва рівня вищої освіти) 

МАГІСТР 

(назва ступеня, що присвоюється) 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ     05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

          (шифр  та назва галузі знань) 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 055 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ 

КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

(МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ) 

 (код та найменування спеціальності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці- 2017 



2 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

1. РОЗРОБЛЕНО 

робочою групою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО  

ухвалою вченої ради Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича від «03»  липня  2017 р. протокол № 162а/10. 

 

3.  ВВЕДЕНО  В ДІЮ 

наказом ректора Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича від «03»  липня  2017 р. протокол № 162а/10. 

 

4. РОЗРОБНИКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Карпо В.Л., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної 

інформації– керівник проектної групи (гарант освітньої програми); 

2. Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної 

інформації; 

3. Макух-Федоркова І.І., кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародної інформації; 

4. Звоздецька О.Я., кандидат історичних наук, доцент кафедри 

міжнародної інформації. 



3 

 

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 

Другий (магістерський) рівень  

на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня “бакалавр” 

 

Ступінь, що 

присвоюється 

 

 

Магістр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

Спеціальність 

 

055 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

(міжнародна інформація) 

 

Кваліфікація 

 

Магістр міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних 

студій (міжнародна інформація).  

 

Обсяг програми 

 

 

120 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 2 роки 

 

Форма навчання 

 

Денна, заочна.  
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ІІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Загальні вимоги до якостей випускників освітнього ступеня «Магістр» 

спеціальності 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 задачі і проблеми в галузі освіти, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

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

джерел. 

5. Здатність викладання комунікаційних та інформаційних дисциплін 

у вищих навчальних закладах 

6. Здатність застосовувати основні психолого-педагогічні методи 

ділового спілкування. 

7. Здатність до критики й самокритики. 

8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), системне мислення. 

10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

13. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з 

інших галузей). 

14. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

15. Здатність працювати автономно. 

16. Здатність розробляти та управляти проектами.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
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1. Застосовування професійно-профільних знань у педагогічній та 

науково-дослідницькій роботі, здатність до пошуку й обробки інформації; 

2. Оволодіти основами методики викладання дисциплін спеціальності; 

3. Здатність до оптимізації регулювання інформаційних відносин, 

впроваджуючи системи електронного урядування; 

4. Використовувати теоретичні знання та практичні навички, набуті в 

процесі проходження всіх видів практик для вирішення виробничих завдань 

у галузі професійної діяльності; 

5. Оцінка сучасних процесів та проблем в соціально-політичному 

житті держави з точки зору історичних подій та її геополітичного становища; 

6. Опанування дослідницькими навичками, а саме здатність 

використовувати загальні і специфічні наукові методи при здійсненні 

інформаційно-аналітичних досліджень; 

7. Ефективно співпрацювати з підрозділами організації і 

встановлювати коло споживачів зовнішньої і внутрішньої інформації, 

визначати комунікаційну структуру організації;  

8. Здатність до спілкування іноземними мовами, їх використання у 

соціальній і професійній сфері і застосування усних і письмових контактів в 

ситуаціях професійного спілкування; 

9. Оволодіти мовленнєвою компетентністю, здатність до спілкування 

українською професійною мовою, використовувати теоретичні знання та 

практичні навички з стилістики ділового мовлення та редагування службових 

документів для використання комплексу робіт у галузі професійної 

діяльності; 

10. Вироблення вмінь та навичок роботи в комп’ютерних мережах; 

11. Здатність ідентифікувати  й визначати види інформації та 

інформаційні технології для задоволення потреб організації шляхом 

оптимізації її використання, мінімізації витрат і чіткого розподілу обов'язків; 

12. Здатність формалізації та інтерпретації, використання законів 

логіки у виробничій та соціальній діяльності; 

13. Володіти теоретичними знаннями щодо базових тенденцій у сфері 

ЗМК на глобальному і регіональному рівнях; 

14. Здатність аналізувати, узагальнювати інформацію, уміння 

пов'язувати стратегічні цілі організації і стратегічне планування міжнародної 

інформаційної діяльності; 

15. Визначати методологічні основи розвитку інформаційної сфери; 

16. Організовувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці; 

17. Застосовувати методи аналізу масової комунікації і текстів ЗМІ; 

18. Аналізувати інформаційні ресурси і визначати інформаційні 

потреби; 

19. Володіти традиційними та інноваційними формами рекламної 

діяльності; 
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20. Вміти розробляти рекламні стратегії та організовувати рекламні 

кампанії. 

21. Володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні користувача, 

застосовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в 

інформаційно-аналітичній діяльності; 

22. Проводити інформаційний моніторинг на базі ресурсів Інтернет за 

конкретними запитами; 

23. 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) тощо; 

24. Здійснювати пошук, узагальнення та аналіз міжнародної інформації 

зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру;  

25. Складати огляди та реферати за матеріалами провідних 

інформаційних агентств;; 

26. Здатність проводити математичне моделювання проблем 

міжнародних відносин та суспільних комунікацій, та інтерпретувати 

результати; 

27. Аналізувати хід та результати спеціальних інформаційних операцій 

у контексті розвитку міжнародних відносин;  

28. Прогнозувати можливі наслідки подій міжнародного характеру; 

29. Аналізувати інформаційні ресурси і визначати інформаційні 

потреби користувачів та організовувати ефективне внутрішнє і зовнішнє 

обслуговування користувачів, застосовувати уміння й навички щодо 

формування інформаційних ресурсів установи; 

30. Здатність до спілкування іноземними мовами, їх використання у 

соціальній і професійній сфері, а також застосування усних і письмових 

контактів в ситуаціях професійного спілкування; 

 

IV. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Результати навчання здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«Магістр» спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії» (міжнародна інформація). 

 вміння використовувати нормативні документи в 

адміністративно-управлінській, навчально-педагогічній та науково-

дослідницькій роботі. 

 знати проблеми сучасного суспільства у сфері освіти; стан і 

тенденції розвитку педагогіки вищої школи; загальні засади вищої школи 

(принципи діяльності освітніх закладів; своєрідність розвитку вищої освіти в 

Україні початку третього тисячоліття); теоретичні засади навчально-

виховного процесу у вищий школі (сутність і методологічні засади навчання, 
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рушійні сили і логіку навчального процесу; мотиви навчання, його типи і 

характеристику цих типів, закони, закономірності і принципи навчання. 

 вміти використовувати дидактичні вимоги до вибору методів 

навчання; володіти знаннями, уміннями і навичками формування 

компетентності; оволодіти системою планування й організації навчального 

процесу у ВНЗ. 

 знати характеристику комп’ютерних мереж; призначення та 

особливості функціонування комп’ютерних мереж; технологію використання 

комп’ютерних мереж; особливості використання мережевих ресурсів; 

принцип налаштування групової політики мережі; методику використання 

мережевих ресурсів; процес налаштування конфігурації мережевих додатків 

комп’ютера; призначення, можливості, засоби, технології і сфери 

застосування комп’ютерної графіки; принципи створення растрових і 

векторних графічних зображень. 

 вміти створювати растрові та векторні графічні зображення; 

визначати параметри комп’ютерних зображень; налаштовувати та працювати 

з інтерфейсом векторного редактора CorelDraw; працювати з кривими та 

вузлами векторної графіки; здійснювати побудову мультимедіа-об’єктів в 

середовищі Corel R.A.V.E. 

 знати основні принципи психологічних операцій та 

інформаційної війни; інструментарії інформаційного впливу та протидії; 

методи аналізу масової комунікації; методи аналізу текстів ЗМІ, а також 

вміти практично використовувати сучасні методи аналізу комунікації, 

реалізовувати теоретичний інструментарій при проведенні 

пропагандистських і контрпропагандистських кампаній, психологічних 

операцій та інформаційних кампаній. 

 знати основні напрямки та тенденції подальшого розвитку засобів 

видавничої технології; механізми сприймання, розуміння та оброблення 

текстів та графіки засобами інформаційних видавничих систем; області 

використання процедур комп’ютерної обробки текстів та графіки; методи 

машинного аналізу мовних текстів на морфологічному та семантичному 

рівнях; принцип дії, методи проектування інформаційного та програмного 

забезпечення видавничих систем; шляхи створення та розрахунку 

автоматизованих систем оброблення графіки та текстових шаблонів; методи 

та правила створення презентаційних проектів систем оброблення інформації 

у видавничих системах. 

 Вміти здійснювати правильний вибір методів дослідження 

соціальних, економічних та політичних систем, аналізу математичних 

моделей та алгоритмів їх розв'язання; застосовувати математичні моделі 

соціального, економічного, політичного розвитку держав та їх взаємодії на 

світовій арені для моделювання та прогнозування міжнародних відносин; 

використовувати персональні комп’ютери для математичного моделювання 

та прогнозування міжнародних відносин.. 
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 оволодіння студентами сучасними методами та методиками 

викладання комунікаційних та інформаційних дисциплін, формами організації 

навчального процесу у галузі міжнародних інформаційних відносин та 

інформаційної діяльності, на базі одержаних у ВНЗ знань. 

 знати загальні основи методики викладання; основи методики 

викладання інформаційних дисциплін; методи і форми навчання; методику 

проведення семінару; технології активного навчання; проблемність 

лекційного навчання; психолого-педагогічні принципи навчальної ділової 

гри; педагогічні аспекти застосування тестового контролю при оцінці знань 

студентів. 

 поглибити теоретичні знання про соціальні відносини, соціальну 

дію та взаємодію; соціальні конфлікти та конфліктну взаємодію, розрізняти 

об'єкти та суб’єкти ділового конфлікту; характеризувати соціальні моделі 

держави: континентальну, англосаксонську, комуністичну, скандинавську, 

соціал-демократичні та ліберально-демократичні; аналізувати стандарти 

соціальних систем за методикою ООН; правові засади соціальної держави в 

Україні, соціальна політика та соціальний захист населення. 

 вміти застосовувати науковий підхід до аналізу і створення 

рекламної продукції; зіставляти рекламні продукти, які представляють 

однотипні товари різних виробників, з огляду на ефективність рекламної ідеї; 

виявляти рівень і повноту втілення рекламної ідеї; вільно орієнтуватися у 

традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності; розробляти 

стратегії рекламних кампаній різних типів; створювати рекламну продукцію, 

призначену для поширення різними ЗМІ. 

 зрозуміти роль та місце методів дослідження ЗМК у роботі 

аналітичних служб; засвоїти основні поняття, терміни та категорії, методів 

дослідження ЗМК; критерії застосування методів; навчитись 

використовувати та застосовувати методи дослідження ЗМК. 

 зрозуміти роль та місце брендингу у формуванні забезпеченні 

конкурентноспроможності країни у системі політичних та економічних 

міжнародних відносин; засвоїти основні поняття, терміни та категорії, що 

складають основи теорії брендингу; принципи та механізми розробки 

брендів, критерії ефективності їх діяльності; історію виникнення та етапи 

розвитку брендів; механізми, форми та методи оцінки їх ефективності та 

вартості, класифікацію; навчитись аналізувати різноманітні брендингові 

стратегії, визначати ступінь ефективності брендингової стратегії країни; 

розробляти моделі брендингових стратегій територій та країни. 

 знати задачі побудови систем ЕК; методи створення систем ЕК; 

основні методи ведення бізнесу у Internet; методи та способи оптимізації 

процесів ЕК; стандартні засоби створення систем ЕК; засоби грошових оплат 

через Internet; основні методи захисту інформації у системах ЕК. 

 формування навичок проведення науково-дослідної роботи з 

інформаційної діяльності, обробки даних та презентації результатів 

дослідження із використанням сучасних інформаційних технологій. 
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 мати достатній обсяг теоретичних знань в галузі охорони праці 

та уміти з їх допомогою вирішувати практичні задачі щодо створення 

безпечних і здорових умов праці на виробництві. 

 застосовувати на практиці основні положення теорії перекладу, 

способи та засоби перекладу а також лексичні та граматичні проблеми 

перекладу; використовувати на практиці перекладацькі прийоми за умов 

усного послідовного та синхронного перекладу; перекладати з іноземної 

мови на рідну та навпаки у письмовій формі; перекладати тексти за фахом за 

умов усного та письмового перекладу; вибирати перекладацьку стратегію 

згідно з видом перекладу. 

 знати структуру та види інформаційно-аналітичної діяльності; 

визначення потреб в інформаційно-аналітичних продуктах і послугах. 

 вміти застосовувати базові інформаційно-аналітичні технології; 

визначати основні канали розповсюдження інформації; проводити 

інформаційне моделювання, прогнозування, експертизу, моніторинг; 

здійснювати інформаційно-аналітичний супровід управління, бізнесу, 

науково-виробничої діяльності; характеризувати та аналізувати сфери 

застосування інформаційно-аналітичних технологій підтримки прийняття 

рішень; моделювати та автоматизовувати операції інформаційно-аналітичних 

систем підтримки прийняття рішень. 

 вміти працювати із сучасними програмними продуктами та 

технічними засобами; здійснювати кількісний та якісний аналіз відібраної 

інформації; мати уявлення про кон’юнктуру ринку інформаційних послуг. 

 знати категорійно-понятійний апарат проблематики 

інформаційного суспільства та електронного урядування; загальні принципи, 

методи та моделі електронного урядування; класифікацію, ієрархію та 

систему адміністративних послуг;  нормативно-правові засади забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування; сутність, 

значення та основні етапи формування електронного уряду в Україні. 

 вміти проектувати, створювати і передбачати розвиток 

організацій; врахувати досвід управлінської адміністративної діяльності, 

набутий різними школами адміністративного менеджменту; створювати 

системи інформаційного забезпечення адміністративного менеджменту 

організацій; організувати документаційне забезпечення управління; 

приймати і реалізувати управлінські рішення. 

 знати сучасні методи аналізу даних в процесі управління з 

використанням аналітичного програмного забезпечення; вміти здійснювати 

аналіз даних з використанням сучасного інформаційно-аналітичного 

програмного забезпечення; використовувати системи управління 

корпоративними бізнес-процесами; працювати з інформаційними системами 

підтримки прийняття управлінських рішень на регіональному і 

національному рівнях. 
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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 

Кількіс

ть 

навчальних 

годин / 

кредитів 

ЄКТС 

вивчення 

дисципліни 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки  

ГСЕ 01 Педагогіка і психологія вищої 

школи 

90/3 екзамен 

ГСЕ 02 Охорона праці в галузі 90/3 екзамен 

1.2. Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) 

підготовки 

ПН 01 Методика викладання у вищій 

школі 

150/5 екзамен 

1.3. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП 01 Моделювання та прогнозування 

міжнародних відносин 

180/6 екзамен 

ПП 02 Іноземна мова (фахова) 360/12 екзамен 

(10) 

залік (9) 

ПП 03 Практикум перекладу 270/9 екзамен 

(12) 

залік 

(11) 
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ПП 04 Дипломний проект   

ПП 05 Асистентська практика   

ПП 06 Перекладацька практика   

ПП 07 Атестація   

2. ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.2.1. Дисципліни професійної підготовки 

ПП 08 Аналіз соціальних систем 150/5 екзамен 

ПП 09 Електронне врядування 120/4 залік 

ПП 10 Європейські комунікації 180/6 екзамен 

ПП11 Брендінг в міжнародних 

відносинах 

120/4 залік 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП 12 Інформаційні війни 180/6 екзамен 

ПП 13 Національна безпека 150/5 залік 

ПП14 Аналітика ЗМК 120/4 залік 

ПП 15 Інформаційний менеджмент 120/4 залік 

ПП 16 Практикум з інформаційно-

аналітичного забезпечення міжнародних 

відносин 

180/6 залік 

ПП17 Інформаційна парадигма 

інформаційного розвитку / Теорія цивілізацій 

120/4 залік 

ПП 18 Рекламні комунікації / Основи 

рекламної діяльності 

150/5 залік 

ПП19 Підготовка аналітичних 

документів/Основи райтерства 

120/4 залік 

 Разом  3600 / 

120 

 

 

Форми освітнього процесу та види навчальних занять 

Лекції, лабораторні, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, 

самостійна робота, консультації, підготовка дипломної роботи тощо. 

V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації здобувачів вищої освіти: 

 Захист дипломної роботи.  

 

Навчальні дисципліни, що виносяться на атестацію 

(захист дипломної роботи) 

Таблиця 2 



13 

 

№

  з/п 

Навчальна дисципліна, що виноситься на атестацію 

 

1. Моделювання та прогнозування міжнародних відносин 

2. Рекламні комунікації 

3. Електронне врядування 

4. Аналіз соціальних систем. 

5. Управління проектами 

6. Інформаційні війни 

7. Європейські комунікації 

8. Брендінг в міжнародних відносинах 

9. Національна безпека 

10. Аналітика ЗМК 

11. Інформаційний менеджмент 

 

Вимоги до дипломної роботи. Дипломна робота передбачає 

проведення аналізу та теоретичної розробки (моделювання та дослідження 

процесів і об’єктів) актуальних питань, проблем зі спеціальності 055 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

(міжнародна інформація).  

Дипломна робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований 

характер і відповідати таким вимогам: 

 має містити науковий аналіз предмета дослідження; 

 має містити результати особисто проведених комплексних 

досліджень та аналіз прикладних проблем у галузі історії та археології; 

 має містити обґрунтовані реальні пропозиції щодо вдосконалення 

різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; 

 має бути належно оформленою та мати всі необхідні супровідні 

документи. 

Вимоги до екзамену. Під час екзамену випускник повинен 

продемонструвати знання та виявити вміння і навички, що складають 

комплекс базових професійних компетентностей магістра, визначених 

освітньою програмою магістрів спеціальності 055 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії».  

 

За результатами атестації екзаменаційна комісія ухвалює рішення про 

присвоєння випускнику відповідної кваліфікації та про видачу диплому про 

вищу освіту державного зразка. 
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VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Таблиця 3 

Принципи та 

процедури 

забезпечення якості 

освіти 

 Положення про організацію 

освітнього процесу у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія 

Федьковича; 

 Положення про забезпечення якості 

освіти у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича; 

 Положення про моніторинг та 

контроль якості вищої освіти у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія 

Федьковича; 

 Тимчасове положення про рейтингову 

систему оцінювання навчальних досягнень 

студентів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (зі змінами 

та доповненнями) (протокол вченої ради 

університету від ). 

 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

 Положення про розробку та 

моніторинг освітніх програм у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія 

Федьковича 

 

Щорічне 

оцінювання здобувачів 

вищої освіти 

 Положення про екзамени і заліки у 

Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича; 

 Положення про рейтинг студентів 

Чернівецькому національному університеті імені 

Юрія Федьковича 

Підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

 Положення про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

 

Наявність 

необхідних ресурсів 

для організації 

освітнього процесу 

Специфіка конкретної спеціальності 

Наявність 

інформаційних систем 

для ефективного 

АСУ «ВНЗ» 
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управління освітнім 

процесом 

Публічність 

інформації про освітні 

програми, ступені 

вищої освіти та 

кваліфікації  

Розміщення на сайті університету у 

відкритому доступі 

Запобігання та 

виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат 

 

 


