
Освітня програма«Міжнародні відносини» 

зі спеціальності № 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»  
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет ім. Юрія 

Федьковича 

Факультет історії, політології та міжнародних 

відносин 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Перший вищий рівень освіти 

 

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Міжнародні відносини 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат Міністерство освіти і науки України  

Акредитаційна комісія від 25.11.2014., протокол № 

113. (наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090 л.)  

Термін дії до 01.07.2022 р.  

 

Цикл/рівень 
 

 

Передумови Наявність повної середньої загальної освіти 

Мова(и) 

викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії до 01.07.2022 р. 

 

Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки  

ОК 1. Актуальні питання історії та культури України 150/5 екзамен 



ОК 2.  Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
90/3 екзамен 

ОК 3. Філософія  120/4 екзамен 

ОК 4. Політологія 90/3 залік 

Цикл професійної підготовки 

ОК 5.  Іноземна мова (фахова) 840/28 залік, 

екзамен 

ОК 6. Іноземна мова спеціальності 810/27 екзамен, 

залік 

ОК 7. Теорія і практика перекладу 210/7 залік, 

екзамен 

ОК 8. Історія політичних вчень 90/3 залік 

ОК 9. Дипломатична та консульська служба 120/4 екзамен 

ОК 10. Комп’ютерна обробка даних 210/7 залік, 

екзамен 

ОК 11. Міжнародна інформація 120/4 екзамен 

ОК 12 Теорія міжнародних відносин 90/3 екзамен 

ОК 13 Друга іноземна мова 420/14 екзамен 

ОК 14 Конфліктологія та теорія переговорів 90/3 екзамен 

ОК 15 Сучасні інформаційні системи і технології 90/3 залік 

ОК 16 Вступ до спеціальності Міжнародні відносини 120/4 залік 

ОК 17 Історія міжнародних відносин 240/8 залік, 

екзамен 

ОК 18 Країнознавство 240/8 екзамен 

ОК 19 Основи наукових досліджень 90/3 залік 

ОК 20 Міжнародні відносини та міжнародне право 210/7 екзамен 

ОК 21 Міжнародні  організації 120/4 залік 

ОК 22 Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах 

90/3 залік 

ОК 23 Релігійний фактор у міжнародних відносинах 90/3 залік 

 Курсова робота 180/6 Диф.залік 

 Практика з інформаційно-аналітичного 

забезпечення міжнародних відносин 

90/3 залік 

 Літня школа мови і культури 90/3 залік 

 Маршрутна практика (за кордоном) 90/3 залік 

 Перекладацька практика 90/3 Диф.залік 

Державна атестація – 90/3 

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  5370/179 

 Вибіркові компоненти  ОП * 

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1. Фізичне виховання / Латинська мова 90/3 залік 



ВБ 1.2. Фізичне виховання / Громадське здоров’я та 

медицина порятунку / Культурні та духовно-

релігійні традиції країн світу / Гуманітарний 

чинник у міжнародних відносинах 

90/3 залік 

Вибірковий блок 2 (за наявності) 

ВБ 2.1. Політична система США / Корінне населення 

США та Канади / Румунія в системі 

міжнародних відносин  

90/3 залік 

ВБ 2.2. Націоналізм як форма суспільно-політичного 

руху / Нації та націоналізм в глобальну епоху 

90/3 залік 

ВБ 2.3. Регіональні мови (польська) / Регіональні мови 

(румунська) 

270/9 залік 

ВБ 2.4. Новий світовий порядок: загрози і можливості 

/ Україна в умовах глобальних і регіональних 

викликів / Організаційні особливості 

зовнішньої політики провідних країн світу 

120/4 залік 

ВБ 2.5. Соціокультурні виміри глобалізації / 

Політичне лідерство / Миротворчість як 

інструмент забезпечення міжнародної безпеки 

90/3 залік 

ВБ 2.6. Зв’язки з громадськістю / Проблема тероризму 

у міжнародних відносинах / Основи 

закордонних наукових досліджень 

90/3 залік 

ВБ 2.7. Міжнародні економічні відносини / Цивілізації 

світу 

90/3 залік 

ВБ 2.8. Зовнішня політика України / Актуальні 

проблеми зовнішньої політики України 

90/3 залік 

ВБ 2.9 Європейський Союз в міжнародних 

відносинах / НАТО в європейській системі 

міжнародних відносин: функціонування та 

тенденції розвитку 

90/3 залік 

ВБ 2.10 Конституційні аспекти розвитку політико-

правових систем світу / Етнодержавознавство 

90/3 залік 

ВБ 2.11 Внутрішньополітичний розвиток країн світу / 

Політичний розвиток сучасних держав 

90/3 залік 

ВБ 2.12 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ / 

Культурна дипломатія 

90/3 залік 

ВБ 2.13 Зовнішня політика країн Західної Європи / 

Особливості зовнішньої політики країн ЄС 

120/4 екзамен 

ВБ 2.14 Зовнішня політика країн Північної Америки / 

Організаційні особливості зовнішньої 

політики провідних держав світу 

120/4 екзамен 

ВБ 2.15 Міжнародні конфлікти / Етнонаціональні 

конфлікти сучасного світу 

120/4 залік 



 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

проводиться у формі складання фахового екзамену зі спеціальності та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (міжнародні 

відносини). 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 1830/61 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 7200/240 


