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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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

(Міжнародні відносини) 

 

Кваліфікація Бакалавр міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

(Міжнародні відносини) 

 

Обсяг програми 

 

240 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 4 роки 

 

Форма навчання 

 

Денна, заочна 

 

ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

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

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

2. Методичні рекомендації щодо розроблення стандарті вищої освіти – 

Режим доступу: http://mon.gov.ua/ 

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» 

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

4. Національна рамка кваліфікацій. – Режим доступу: 

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

ІІІ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 Загальні вимоги до якостей випускників освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні відносини) реалізуються на основі системи 

набутих загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

для: 

 здійснення виробничих функцій; 

 вирішення завдань професійної та соціальної діяльності; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п


 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. 

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. Прихильність безпеці. 

25. Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу. 

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

27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 



29. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

30. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.  

31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

1. Знання історії вітчизняної політичної думки, впливу традицій і 

національного менталітету на розвиток сучасних політичних процесів в 

Україні та світі. 

2. Усвідомлення і повага різних точок зору, які походять з інших 

національних і культурних спільнот. 

3. Знання систем місцевого і регіонального самоврядування, системи 

інститутів державної влади в Україні й країнах світу. 

4. Знання основ законодавства і правового регулювання, сутності і 

специфіки різних форм державного правління і форм державного 

устрою. 

5. Усвідомлення принципів та особливостей організації політичної і 

державної влади в своїй державі і в зарубіжних країнах. 

6. Володіння сучасною методикою викладання міжнародних і соціально-

політичних дисциплін. 

7. Володіння знаннями про суть та стан вирішення основних наукових 

теоретичних i прикладних проблем сучасних міжнародних відносин. 

8. Досконале володіння категорійним і понятійним апаратом сучасної 

міжнародної теорії і практики. 

9. Володіння навичками прогнозування конфліктних та кризових 

ситуацій в політичному житті й розробка практичних рекомендацій 

щодо їх усунення. 

10.  Знання аналізу та оцінювання конкретної ситуації в міжнародних 

відносинах різних держав. 

11.  Вміння узагальнювати інформацію для формування стратегічного 

курсу різних державних і неурядових установ, політичних інститутів, 

партій, суспільно-політичних і громадських рухів тощо. 

12.  Вміння творчо осмислювати і застосовувати історичний досвід 

політичної практики у сфері зовнішньополітичної діяльності 

Української держави та її інституцій. 

13.  Здатність подавати органам влади, суспільно-політичним організаціям, 

місцевим і регіональним органам самоврядування теоретичну і 

методичну допомогу щодо вивчення й аналізу зовнішньополітичного 

життя і його впливу на політичні процеси в державі. 

14. Уміння здобувати і об'єктивно аналізувати політичну інформацію. 



15.  Здатність узагальнювати та аналізувати отриману інформацію, 

виконувати оперативну роботу в установах та організаціях, які 

здійснюють реалізацію зовнішньої політики та транскордонного 

співробітництва української держави. 

16.  Здатність проводити аналіз і давати оцінку прийнятим рішенням, 

постановам на замовлення органів законодавчої та виконавчої влади, 

партійних і громадських організацій, їх лідерів. 

17.  Вміння застосовувати раціональні методи і засоби пошуку, вибору та 

використання історичної, політологічної, економічної та країнознавчої 

інформації, здійснювати її перевірку та класифікувати джерела її 

походження. 

18.  Здатність об'єктивно і критично оцінювати життєво важливу соціальну 

інформацію, брати участь у політичних дискусіях, передвиборчих 

компаніях, соціологічних опитуваннях тощо. 

19. Проводити інформаційний моніторинг на базі ресурсів Інтернет за 

конкретними запитами, аналітико-синтетичне перероблення 

документів та інформації, готувати відповідні аналітичні огляди та 

реферати; 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). 

20. Здатність та вміння використовувати надбання інших наук (літературна 

критика й історія мови, історія мистецтва, право, соціологія, філософія, 

політологія та ін.). 

21.  Вміння готувати і вести переговори з іноземними представниками та 

складати їх записи. 

22.  Вміння готувати проекти дипломатичних та інших документів 

(суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку територій, 

довідки з міжнародної та країнознавчої проблематики). 

23.  Уміння здійснювати міжнародне листування, складати огляди і 

реферати з іноземних матеріалів та інших джерел інформації. 

24.  Вміння вільно спілкуватися із загальних і професійних питань та 

виконувати докладний усний та письмовий двосторонній переклад. 

25.  Вміння вільно володіти іноземною мовою спеціальності 

(англійською, французькою, німецькою, іспанською) – здатність 

читати, писати, спілкуватися. 
26. Володіння другою іноземною мовою та однією мовою держави-сусіда 

України (румунська, польська). 

27. Здатність застосовувати на практиці знання та навички, набуті з 

питань наукової організації праці, постійно підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

 



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 (Міжнародні відносини) галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки: 

1. складати план довідки та визначати джерела отримання необхідної 

інформації; 

2. вміти оперативно складати інформаційні довідки про країни і регіони 

світу; 

3. вміти систематизувати різноманітну інформацію та формувати банк 

даних по країнах і регіонах світу; 

4. вміти складати план та розробляти методики дослідження суспільно-

територіальних систем, окремих країн, регіонів; 

5. збирати та обробляти статистичні дані щодо особливостей політичного 

та соціально-економічного розвитку суспільно-територіальних систем, 

країн, регіонів та їх зовнішньоекономічної діяльності; 

6. прогнозувати політичний і соціально-економічний розвиток суспільно-

територіальних систем, країн, регіонів та їх зовнішньополітичної 

діяльності;  

7. вміти здійснювати усний переклад з іноземної мови (англійської, 

німецької, французької, іспанської, польської чи румунської) на 

українську мову і навпаки; 

8. здійснювати письмовий переклад з іноземної мови (англійської, 

німецької, французької, іспанської, польської чи румунської) на 

українську мову і навпаки;  

9. виконувати автоматизований (комп'ютерний) переклад і редагування 

тексту; 

10.  виробити навички пошуку головних аспектів у суспільно-політичному 

тексті періодичних видань; 

11.  реферувати чи тезисно передавати зміст суспільно-політичної 

інформації. 

12.  вміти застосовувати чинне законодавство України та орієнтуватися в 

законах інших держав; 

13.  модернізувати та вдосконалювати методики аналізу та прогнозування 

політичного і соціально-економічного розвитку суспільно-

територіальних систем, країн, регіонів; 

14.  критично оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні 

та інші події і явища на підставі відповідного обсягу знань; 



15. вміти оцінювати зовнішню та внутрішню політику держави, знати її 

історію і специфіку розвитку та вміти захищати її інтереси; 

16. здійснювати ефективні комунікаційні взаємодії, в тому числі, засобами 

інформаційних технологій; 

17.  володіти сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору 

стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, 

особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів. 



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 обов’язкових навчальних дисциплін; 

 цикл дисциплін за вибором  (за вибором вузу та вільного вибору 

студента). 

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 

підсумковог

о контролю 

1 2 3 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни  

ЗП 01 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
90 / 3 екзамен 

ПП 02 Іноземна мова (фахова) 
840 / 28 

залік (2), 

екзамен (2) 

ЗП 03 Актуальні питання історії та 

культури України 

150 / 5 екзамен 

ПП 04 Іноземна мова спеціальності 840 / 28 залік (2), 

екзамен (2) 

ПП 05 Друга іноземна мова 420 / 14 екзамен 

ПП 06 Теорія і практика перекладу 210 / 7 екзамен 

ПП 07 Вступ до спеціальності 

«Міжнародні відносини» 
90 / 3 залік 

ПП 08 Історія політичних вчень 90 / 3 залік 

ПП 09 Історія міжнародних відносин   210 / 7 залік, 

екзамен 

ПП 10 Країнознавство 210 / 7 екзамен (2)  

ПП 11 Зовнішня політика країн ЦСЄ та 

ПСЄ 

120 / 4 екзамен 

ПП 12 Міжнародні відносини та світова 

політика у ХХ – на початку ХХІ ст. 

120 / 4 екзамен 

ПП 13 Дипломатична та консульська 

служба 

90 / 3 залік 



ЗП 14 Філософія гуманітарних наук 120 / 4 екзамен 

ПП 15 Зовнішня політика країн Західної 

Європи 

120 / 4 екзамен 

ПП 16 Теорія міжнародних відносин 90 / 3 екзамен 

ПП 17 Сучасні інформаційні системи і 

технології 

90 / 3 залік 

ПП 18 Основи геополітики 120 / 4 екзамен 

ЗП 19 Основи наукових досліджень 90 / 3 екзамен 

ПП 20 Зовнішня політика країн Азії 120 / 4 екзамен 

ПП 21 Конфліктологія та теорія 

переговорів 

120 / 4 екзамен 

ПП 22 Зовнішня політика України 90 / 3 залік 

ПП 23 Курсова робота (6, 8 семестри) 180 / 6 екзамен 

ЗП 24 Практика з ЕОМ (2 семестр) 90 /3 залік 

ПП 25 Літня школа мови та культури 

(практика, 4 семестр) 

90 /3 залік 

ПП 26 Маршрутна практика (за 

кордоном, 6 семестр) 

90 /3 залік 

ПП 27 Перекладацька практика (8 

семестр) 

90 / 3 екзамен 

ПП 28 Державна атестація  екзамен 

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ 

2.1. Дисципліни вибору вищого навчального закладу 

ПП 01 Міжнародне публічне право  240 / 8 залік, 

екзамен 

ЗП 02 Політологія 90 / 3 екзамен 

ПП 03 Європейський Союз в 

міжнародних відносинах 

90 / 3 залік 

ПП 04 Комп’ютерна обробка даних 90 / 3 залік 

ПП 05 Міжнародні організації 90 / 3 екзамен 

ПП 06 Релігійний фактор у міжнародних 

відносинах 

90 / 3 залік 

ПП 07 Зв’язки з громадськістю 90 / 3 залік 

ПП 08 Інформаційно-аналітична 

діяльність в міжнародних відносинах 

90 / 3 залік 

ПП 09 Зовнішня політика країн Північної 

Америки 
90 / 3 екзамен 

ПП 10 Регіональні мови (польська, 

румунська) 
270 / 9 

залік, 

екзамен 

ПП 11 Внутрішньополітичний розвиток 

країн світу 
90 / 3 екзамен 

ПП 12 Конституційні аспекти розвитку 

політико-правових систем світу 
90 / 3 залік 

ПП 13 Міжнародне приватне право 90 / 3 залік 



ПП 14 Культурна дипломатія 90 / 3 залік 

ПП 15 Актуальні проблеми міжнародних 

відносин в Африці та Латинській 

Америці 

90 / 3 екзамен 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

ПП 16 – 21 Вибір з переліку 540 / 18 залік 

Військова підготовка 870 / 29  

Разом 7200 / 240  

 

Форми освітнього процесу та види навчальних занять 

Лекції, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, самостійна 

робота, консультації. 

 

V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації здобувачів вищої освіти: 

 Фаховий екзамен з міжнародних відносин. 

 

Навчальні дисципліни, що виносяться на атестацію 

(фаховий екзамен) 

Таблиця 2 

№  

з/п 

Навчальна дисципліна, що виноситься на атестацію 

 

1. Історія міжнародних відносин 
2. Теорія міжнародних відносин 
3. Міжнародні відносини та світова політика у ХХ – на 

початку ХХІ ст. 
4. Країнознавство  
5. Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ 
6. Зовнішня політика країн Західної Європи 
7. Зовнішня політика України 
8. Європейський Союз в міжнародних відносинах 
9. Зовнішня політика країн Північної Америки 
10. Внутрішньополітичний розвиток країн світу 

 

Вимоги до екзамену. Під час екзамену випускник повинен 

продемонструвати знання та виявити вміння і навички, що складають 

комплекс базових професійних компетентностей бакалавра в сфері 

міжнародних відносин, визначених освітньою програмою бакалаврів 

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. 

 



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 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича 

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 Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

 Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича 

 

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Специфіка конкретної спеціальності 

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

АСУ «ВНЗ» 

 

Публічність інформації про 

освітні програми, ступені 

вищої освіти та 

кваліфікації  

Розміщення на сайті університету (www.сhnu.cv.ua) у 

відкритому доступі 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

Перевірка на плагіат 
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