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Обґрунтування потреби  підготовки  магістрів 

Галузі знань 0302 „ Міжнародні відносини”  

(спеціальності 8.03020401 „ Міжнародна інформація”) 

На сучасному етапі розвитку суспільства для формування суверенної 

держави Україна необхідна всебічна та різностороння підготовка фахівців, 

спроможних плідно працювати в органах державного управлення, ЗМІ, 

науково-дослідних установах, в навчальних закладах, у громадських 

організаціях. Конче необхідним є забезпечення потреб у фахівцях місцевого 

ринку праці та наближення навчання студентів до їх місця проживання. 

Розвиток сучасних інформаційних систем, систем зв’язку та 

телекомунікації відкриває значні можливості для швидкого розповсюдження 

міжнародної інформації про політичне, економічне та інші види суспільного 



життя країн та регіонів світу. Сучасна інформаційна сфера все більше 

орієнтується не тільки на суспільне, але і на індивідуальне обслуговування 

споживачів інформації. Здатність виробника інформації враховувати 

індивідуальні споживчі запити з точки зору її цінності та оперативності є 

вирішальним фактором у створенні комфортного інформаційного 

середовища, що дозволяє приймати в тому числі й ефективні управлінські 

рішення.  

В рамках магістерської програми за спеціальністю «Міжнародна 

інформація» відбувається підготовка фахівця з міжнародної інформації, що 

враховує сучасні світові тенденції та існуючі проблеми нашої держави у цій 

сфері. 

Сучасна інформаційна політика провідних країн світу і зокрема 

Європейського Союзу характеризується зростанням частки інформаційно-

комп’ютерних технологій, широким впровадженням інформаційно-

довідкових, інформаційно-пошукових та інших глобальних мереж, які 

забезпечують надання міжнародної, політичної, економічної, духовної, 

науково-технічної, соціальної, екологічної інформації для забезпечення 

ефективної діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності. 

Потенціал України в цьому плані є поки що обмеженим і його розвиток стає 

нагальною потребою суспільного життя. 

Слід особливо підкреслити той факт, що за висновком ЮНЕСКО однією 

з провідних тенденцій є перегляд світовим співтовариством сутності й 

характеру процесу інформатизації. Якщо раніше інформатизація 

розглядалась як перш за все технологічна проблема, то на початку ХХІ 

століття вона розглядається  в першу чергу у гуманітарному й соціально-

політичному аспекті. 

Підготовка магістрів спеціальності «Міжнародна інформація» відповідає 

вимогам сучасної нормативно-правової бази освітньої діяльності держави, а 

також здійснюється з врахуванням стратегічних пріоритетів України у 



зовнішньополітичній сфері. Підготовка таких фахівців дозволить розв’язати 

питання кадрового забезпечення одного з пріоритетних напрямів сучасного 

інформаційного суспільства, забезпечення комфортної життєдіяльності в 

умовах глобального інформаційного простору. 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародна інформація» дасть 

змогу дослідити проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення 

зовнішньополітичного курсу України, стратегічною задачею якого є 

інтеграція країни у європейський і світовий інформаційний простір та 

підготувати спеціалістів, здатних забезпечити зв’язки з громадськістю та ЗМІ 

у справі формування сучасної інформаційної системи України, виходячи із 

засад демократії та свободи особистості.  

Професійні програми підготовки фахівців ОКР «магістр» в 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 

передбачають надання випускникам поглиблених правових, соціально-

гуманітарних знань та ділових навичок і вмінь роботи в сфері інформаційно-

аналітичного забезпечення зовнішньополітичного курсу України, 

інформаційного менеджменту та зв’язків з громадськістю. 

Освітньо-професійна програма надає слухачам можливість отримати 

знання, які вони зможуть ефективно розвивати та використовувати в різних 

сферах управлінської та інформаційно-аналітичної діяльності. Спеціальність 

«Міжнародна інформація» передбачає оволодіння слухачами аналітичними 

та дослідницькими вміннями, які базуються на широкоаспектному підході до 

вирішення проблем інтеграції України у європейський та світовий 

інформаційний простір.  

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістрів 

спеціальності 8.03020401 – Міжнародна інформація 

 

Підготовка магістрів спеціальності "Міжнародна інформація" 

спрямована на забезпечення фундаментальної теоретико-практичної та 



науково-методичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які у процесі 

підготовки набувають глибоких міцних знань для виконання професійних 

завдань та обов’язків аналітичного та прогностичного характеру в умовах 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, а також здійснення 

самостійної науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах 

різного рівня акредитації.      

Практична підготовка магістрів здійснюється в процесі вивчення блоку 

нормативних дисциплін, а також під час проходження асистентської та 

науково-виробничої практик. Під час асистентської практики поглиблюються 

та закріплюються теоретичні знання дисциплін за навчальним планом 

спеціальності, а також набуваються навики проведення лекційних та 

практичних занять. Науково-виробнича практика спрямована на застосування 

набутих теоретичних знань в установах, які займаються інформаційною та 

прогностичною діяльністю.  

Завершується підготовка магістрів захистом магістерської роботи та 

присвоєнням кваліфікації "Інформаційний аналітик-міжнародник. 

Перекладач".   

У результаті виконання даної програми студент-магістр має набути 

таких компетенцій:  

Знання: теоретичні знання щодо базових тенденцій у сфері ЗМК на 

глобальному і регіональному рівнях; методологічні основи розвитку 

інформаційної сфери; методи аналізу масової комунікації і текстів ЗМІ; 

традиційні та інноваційні форми рекламної діяльності; закономірності 

специфіка функціонування міжнародних ЗМК; базові методики діяльності 

провідних аналітичних центрів в світі та в Україні; методика усного та 

письмового мовлення іноземною мовою; методика навчання і підготовка 

спеціалістів у вищій школі. 

Вміння: проводити інформаційно-аналітичне дослідження; вибирати 

джерела та канали отримання інформації, забезпечуючи її точність, 

надійність та релевантність; здійснювати пошук, узагальнення та аналіз 



міжнародної інформації зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та 

правового характеру; складати огляди та реферати за матеріалами провідних 

інформаційних агентств; здійснювати математичне моделювання ситуацій 

міжнародних відносин; проводити аналіз міжнародних систем та глобального 

розвитку; аналізувати спеціальні інформаційні операції в міжнародних 

відносинах; прогнозувати можливі наслідки подій міжнародного характеру; 

працювати з сучасним програмним забезпеченням; застосовувати знання 

іноземної мови для усного та писемного мовлення; застосовувати 

комунікативні технології у формуванні культури мовної поведінки.   

Підготовка магістра є базою для продовження навчання в аспірантурі та 

підготовки викладацького резерву для кафедри міжнародної інформації 

вищих навчальних закладах різного рівня акредитації. 



Перелік навчальних дисциплін для підготовки 

фахівця  

ОКР «Магістр» 

8.03020401 – Міжнародна інформація 
 

№ 

п/п 

Назва дисципліни К-сть 

годин 

К-сть 

кредитів 

Блок дисциплін для підготовки магістра 

1. Методика викладання у вищій школі 54 1,5 

2. Математичне моделювання та 

прогнозування міжнародних відносин 

216 6 

3. Інформаційні війни 108 3 

4. Аналіз соціальних систем 108 3 

5. Міжнародні системи та глобальний 

розвиток 

108 3 

6. Інформаційне суспільство 81 2,5 

7. Рекламні комунікації 108 3 

8. Інтелектуальна власність 36 1 

9. Педагогіка та психологія вищої школи 108 3 

10. Міжнародний медіа-моніторинг 54 1,5 

11. Комунікативні технології: практичний 

аспект 

54 1,5 

12. Методи дослідження засобів масової 

комунікації 

54 1,5 

13. Брендінг в міжнародних відносинах 81 2 

14. Цивільний захист 36 1 

15. Практикум перекладу 324 9 

16. Вища освіта і Болонський процес 36 1 

17. Охорона праці в галузі 36 1 

18. Науково-педагогічна (асистентська) 

практика 

126 3,5 

19. Науково-виробнича практика 126 3,5 

20. Написання магістерської роботи 216 6 

21. Комплексний іспит з іноземної мови 90 2,5 

Всього 2160 60 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми навчальних дисциплін для підготовки 

фахівця ОКР «Магістр» 

8.03020401 – Міжнародна інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Методика викладання у вищій школі» 

54 год. (1,5 кредити) 

Форма підсумкового контролю - іспит 

Мета викладання дисципліни: полягає у оволодінні студентами 

основами методики викладання дисциплін спеціальності „Міжнародна 

інформація”, ознайомленні та практичному оволодінні основними методами 

роботи в студентському колективі. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

знати основні положення учбового процесу у вищій школі і його специфічні 

особливості; принципи дидактики вищої школи; наукову організацію і 

планування учбового процесу у вузі; методи навчання і підготовки у вищій 

школі; принципи сучасної вузівської лекції та її удосконалення; організацію 

самостійної роботи студентів; наукові основи виховного процесу у вищій 

школі, а також вміти застосовувати теоретичні знання з даної дисципліни у 

педагогічній діяльності. 

 

«Математичне моделювання та прогнозування міжнародних 

відносин» 

216 (6 кредитів) 

Форма підсумкового контролю іспит.  

Мета викладання дисципліни: формування у студентів загальних 

уявлень та вмінь формалізації задач соціального, економічного та 

політичного характеру у сфері зовнішніх зносин, побудови математичних 

моделей, використання їх для прогнозування розвитку держави та 

міжнародних відносин. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: 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. 

 

«Інформаційні війни» 

108 год. (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю - іспит 

Мета викладання дисципліни: полягає у оволодінні знаннями, 

формуванні вмінь і навичок з концептуально-теоретичних та практичних 

основ пропаганди та контрпропаганди, проведенні психологічних операцій та 

інформаційних війн. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

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. 

 

«Аналіз соціальних систем» 

108 год. (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю - іспит 

 Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів особливостями 

соціальних систем, їх типологією, поняттями соціальних відносин та 

соціальних конфліктів, формування знань про моделі соціальних систем та 

соціальну політику держави. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: 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. 

  

«Міжнародні системи та глобальний розвиток» 

108 (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета викладання дисципліни: ознайомити з особливостями 

системного підходу до дослідження міжнародних відносин, розвитком 

глобалістики як політичної науки; сформувати навички аналізу формування 

та еволюції міжнародних систем, а також основних процесів глобального 

розвитку. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

поглибити теоретичні знання у сфері системного розвитку міжнародних 

відносин та глобалістики; сформувати знання та навички аналізу утворення 

та еволюції міжнародних систем, а також основних процесів глобального 

розвитку та сучасних глобальних проблем людства. 

 

«Інформаційне суспільство» 

81 год. (2,5 кредити) 

Форма підсумкового контрою - залік 

Мета викладання дисципліни: полягає у формуванні стійких знань 

щодо загальних основ та особливостей формування інформаційного 

суспільства.  

 Предметом навчального курсу дисципліни „Інформаційне 

суспільство” є об’єктивні підстави і загальні особливості становлення 

інформаційного суспільства, а також особливості впливу інформаційних і 



комунікаційних технологій на економічну, політичну, соціальну, культурну, 

правову та технологічну сфери життєдіяльності суспільства. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: знати основні положення теорії інформаційного суспільства; 

термінологію та понятійний апарат в сфері інформації та комунікації; основні 

положення сучасної концепції формування інформаційного суспільства та 

переваги такого типу суспільства; особливості теоретичних, економічних, 

політичних, соціальних, культурних, технологічних та правових аспектів 

становлення інформаційного суспільства; принципи формування сучасної 

інформаційної політики та усвідомлювати необхідність зміни пріоритетів 

розвитку всіх сфер життєдіяльності країни на основі широкого впровадження 

новітніх інформаційних і комунікаційних технологій, а також вміти 

застосовувати теоретичні знання з даної дисципліни при аналізі сучасних 

процесів у сфері інформації та комунікації. 

 

«Рекламні комунікації» 

108 год. (3 кредити) 

Форма підсумкового контролю - іспит 

Мета викладання дисципліни: засвоєння студентами знань з галузі 

рекламної діяльності в усіх її історичних та сучасних формах як форми 

масової комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій 

комунікативній сфері, вироблення практичних навичок усебічного аналізу та 

створення рекламної продукції різних типів. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

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. 

 

«Міжнародний медіа-моніторинг» 

54 год. (1,5 кредити) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета викладання дисципліни: на основі вивчення концептуальних 

підходів у сфері міжнародної журналістики та діяльності засобів масової 

комунікації на глобальному і регіональному рівнях сформувати навички 

поглибленого аналізу матеріалів зарубіжних агенцій та аналітичних центрів, 

ефективної практичної й прогностичної діяльності у медіа-сфері. 

 У результаті вивчення курсу студент має набути таких 

компетенцій: поглибити теоретичні знання про засадничі тенденції у сфері 

розвитку вітчизняних і зарубіжних мас-медіа; проводити поглиблений пошук 

документальної та аналітичної інформації на основі вивчення інформаційно-

прогностичних матеріалів зарубіжних агенцій; сформувати навички 

ефективної діяльності в медіа-сфері, засвоївши методологію функціонування 

вітчизняних і зарубіжних аналітично-прогностичних центрів та шляхи її 

практичного застосування; уміти вибирати джерела та канали отримання 

інформації, забезпечуючи її точність, надійність та релевантність, у процесі 

здійснення медіа-моніторингу конкретної міжнародної ситуації.  

 

«Методи дослідження засобів масової комунікації» 

54 год. (1,5 кредити) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета викладання дисципліни: дати студентам систематизовані знання 

про історію, розвиток формалізованих методів досліджень ЗМК, методику 

контент-аналізу та можливості її застосування в практичній діяльності. 

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: 

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. 

 

«Брендинг в міжнародних відносинах» 

81 год. (2 кредити) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета викладання дисципліни: формування загальних уявлень про 

місце та роль брендингу у міжнародних відносинах. Ознайомлення з 

формами методами та засобами аналізу і моделювання бренду території та 

країни, як стратегічного підходу до розвитку їх конкурентних переваг. 

У результат вивчення курсу студент має набути таких компетенцій:  

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. 

 

«Практикум перекладу» 

324 год. (9 кредитів) 

Форма підсумкового контролю - залік 

Мета курсу – курс практикуму перекладу покликаний виробити у 

студентів уміння віднайти функціональні відповідники, які часто бувають 

різнорівневі а також застосовувати на практичних заняттях лексико-

граматичні трансформації. При трансформаціях стилістичного плану виникає 

необхідність звертатися до стилістики. Практика перекладу озброює 



студентів основами знань і умінь практичного плану. Практика даної 

дисципліни дає можливість привести у відповідність дві мовні системи, що 

допомагає досягти того чи іншого ступеня адекватності передачі 

оригінального тексту. 

У результаті вивчення дисципліни студент має набути таких 

компетенцій: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практична підготовка магістрів 

 спеціальності 8.03020401 – Міжнародна інформація 

 

 Практична підготовка включає проходження студентами педагогічної 

(асистентської) та науково-виробничої практик, які є завершальним етапом 

формування аналітика-прогностика та вказує на готовність магістрантів до 

виконання професійних обов’язків за спеціальністю "Інформаційний 

аналітик-міжнародник. Перекладач". 

Педагогічна (асистентська) практика передбачає поглиблення та 

засвоєння теоретичних знань та базових методик аналітичної роботи та 

практичне оволодіння методикою викладання дисциплін за навчальним 

планом спеціальності "Міжнародна інформація". 

Науково-виробнича практика спрямована на підсумкове узагальнення 

набутих протягом навчання знань, умінь та навичок аналітика-міжнародника, 

перекладача, вдосконалення теоретичного досвіду попередніх років навчання 

та їх застосування на практиці в спеціалізованих установах. 

Практика має комплексний характер і передбачає такі напрямки роботи: 

- педагогічний – підготовка магістранта як викладача дисциплін з циклу 

професійної та практичної підготовки фахівця з міжнародної інформації, а 

також опанування та практичне застосування теоретичних знань та методик, 

набутих в процесі навчання; 

- організаційно-практичний – підготовка магістранта до роботи в 

інформаційно-аналітичних структурах, узагальнення набутого ним досвіду та 

вироблення методики роботи за спеціальністю; 

- науково-дослідний – підготовка магістранта до проведення 

інформаційно-аналітичного дослідження. 

Завдання практики: 

- поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами 

в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін та практичних навичок зі 

спеціальності; 



- набуття практичного досвіду викладання суспільно-політичних 

дисциплін у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації; 

- безпосередня участь у підготовці баз даних для інформаційно-

аналітичного забезпечення роботи органів державного управління різного 

рівнів підпорядкування. 

- виконання магістрантом функцій викладача вищого навчального 

закладу, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, експерта із суспільно-

політичних питань тощо. 

Структурно практика поділяється на три етапи – 1) адаптаційний 

(пасивний); 2) професійно-діяльнісний та 3) завершальний, кожен з яких 

охоплює навчальну, виховну, методичну, організаційно-практичну та 

науково-дослідну роботу.  

Адаптаційний (пасивний) етап охоплює перший тиждень і передбачає 

такі елементи: 

- ввідне зібрання – допуск студентів до практики із поясненням завдань, 

характеристикою етапів практики та необхідних для здачі на кафедру 

документів; 

- знайомство з керівниками кафедри, установи, в якій буде проходити 

практика; 

- складання й затвердження керівником плану роботи магістранта на 

період проходження практики; 

- знайомство із поточною документацією структурного підрозділу, в 

якому проходитиме практику магістрант; 

- ознайомлення з   

- пасивне спостереження за роботою викладачів, співробітників відділу 

аналітичних установ. 

Професійно-діяльнісний етап передбачає: 

- самостійну розробку лекційного та практичного занять з їх 

проведенням та наступним аналізом та самоаналізом; 



- набуття практичного досвіду викладання суспільно-політичних 

дисциплін під час різних форм навчального процесу; 

- вдосконалення навичок викладача вищої школи та набуття методики 

навчально-виховної та науково-дослідної роботи; 

- робота над збором та опрацюванням матеріалу до магістерської 

роботи; 

- ведення поточної та звітної документації (щоденним практики, 

розгорнуті плани-конспекти лекції, семінарського заняття, аналіз занять, 

підготовка інформаційно-аналітичного матеріалу тощо); 

- оволодіння методикою проведення PR-кампаній та налагодження 

зв’язків з громадськістю; 

- оволодіння практичною методикою підготовки баз даних для 

інформаційно-аналітичного забезпечення роботи органів державного 

управління обласного та міського рівнів підпорядкування. 

Завершальний етап практики включає: 

- підготовку звіту про виконання плану роботи магістранта під час 

проходження практики; 

- підготовка рецензії на книгу чи тематичний комплекс статей з 

проблематики магістерської роботи – 3-4 ст.; 

- підготовка аналітичного матеріалу (статті, огляду, статистичного звіту 

тощо) – 3-8 ст.; 

- прилюдний звіт про виконану роботу за час асистентської та науково-

виробничої практики на засідання кафедри чи кафедральної методичної 

комісії.  

Змістове та організаційне наповнення практики магістрантів: 

1. Організаційний модуль: 

- участь у навчальному інструктажі з педагогічної (асистентської) 

практики; 

- ознайомлення з правами та обов’язками практикантів; 



- знайомство з викладачами кафедри, персоналом факультету, 

керівництвом та персоналом установи, в якій буде проходити практика; 

- складання індивідуального плану роботи на період практики; 

- ознайомлення з Болонською системою навчання та її особливостями; 

- знайомство з функціями викладача та методикою викладання. 

2. Науково-методичний модуль: 

- аналіз нормативних документів про практику у ВНЗ (Закон України 

"Про вищу освіту", "Концепція педагогічної освіти" тощо); 

- аналіз документації навчального закладу, кафедри, магістранти 

проходять практику (статут навчального закладу, план роботи кафедри на 

рік, ОКХ, ОПП спеціальності, робочий план спеціальності, індивідуальний 

план роботи викладача, робочі навчальні програми професійно-орієнтованих 

дисциплін, ознайомлення з навчально-методичною базою кафедри 

(підручники, посібники, методичні рекомендації викладачів і т. п.); 

- аналіз відвіданих занять викладачів та магістрантів, самоаналіз власних 

занять; 

- підбір та підготовка матеріалу для проведення занять, визначених для 

проведення під час практики;  

- аналіз документації установи інформаційно-аналітичного характеру 

(нормативні закони, перспективний план роботи відділу, технічна та 

методична база відділу тощо); 

- підбір матеріалу для підготовка інформаційно-аналітичного огляду, 

статті чи звіту. 

3. Практичний модуль: 

- підготовка та проведення лекційного та семінарського занять з циклу 

професійно-орієнованих дисциплін; 

- засвоєння методів та організаційних форм навчання; 

- підготовка та проведення аналізу відвіданих занять; 

- підготовка рецензії на книгу чи цикл статей; 



- підготовка аналітичного матеріалу з проблем міжнародних відносин та 

міжнародної інформації. 

 

           

   

 

 

 


