
Освітня програма"Міжнародна інформація" 

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 (міжнародна 

інформація) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Міжнародні відносини. суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки 

Наявність 

акредитації 

 

Сертифікат Міністерство освіти і науки України  

Акредитаційна комісія від 21.04.2007., протокол № 

113. Термін дії до 01.07.2018 р.  

 

Цикл/рівень 
 

НРК України бакалавр – 6 рівень, FQ-EHEA – перший 

цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність атестату про повну загальну середню освіту 

Мова(и) 

викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії до 01.07.2022 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://history.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/051infpacket/  

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та 

їх логічна послідовність 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Цикл загальної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

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 екзамен 

Цикл професійної підготовки 

 

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

залік 

ОК 6. Теорія та практика перекладу 210/7 екзамен,  

залік 

ОК 7. Іноземна мова спеціальності 810/27  екзамен, 

залік 

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 екзамен,  

залік 

ОК 11 Міжнародна інформація 120/4 екзамен 

ОК 12 Теорія міжнародних відносин 90/3 екзамен 

ОК 13  
Друга іноземна мова 

420/14 екзамен,  

залік 

ОК 14 Конфліктологія та теорія переговорів 90/3 екзамен 

ОК 15 Сучасні інформаційні системи та технології 90/3 залік 

ОК 16 Інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах 

90/3 залік 

ОК 17 Вступ до спеціальності 120/4 екзамен 

ОК 18 Інформаційне суспільство 120/4 залік 

ОК 19 
Теорія масової комунікації 

195/6,5 екзамен,  

залік 

ОК 20  Інформаційна безпека  120/4  екзамен 

ОК 21 Зовнішня політика країн Європи 90/3 екзамен 

ОК 22 Міжнародні відносини та світова політика 105/3,5 екзамен 

ОК 23 Математичні основи інформаційної діяльності 210/7,0 екзамен,  



залік 

ОК 24 Міжнародні інформаційні відносини  195/6,5 екзамен, 

залік 

ОК 25 Курсова робота 180/6,0  

    

 Інформаційно-аналітичне забезпечення 

міжнародних відносин 

90/3 залік 

 Літня школа мови та культури 90/3 залік 

 Практика інформаційно-комунікативної 

діяльності 

90/3 залік 

 Перекладацька практика 90/3 залік 

    

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  5325/177,5 

 

Вибіркові компоненти  ОП 

 

ВБ 1 Фізичне виховання протягом року/Латинська 

мова 2 семестр  

90/3 залік 

ВБ 2 Фізичне виховання/Громадське здоров’я та 

медицина порятунку/Зовнішня політика країн 

Вишеграду / Релігієзнавство 

90/3 залік 

ВБ 3. Міжнародні економічні відносини/Комерційна 

дипломатія та торгівельна політика  

90/3 залік 

ВБ 4. Регіональні мови (польська, румунська)  270/9 екзамен,  

залік 

ВБ 5. Соціологія політики/Основи наукових 

досліджень 

 

105/3,5 залік 

ВБ 6. Політичні технології/Вступ до етнополітології 120/4 залік 

ВБ 7. Теорія прийняття рішень у міжнародних 

відносинах/ WEB дизайн   

90/3 залік 

ВБ 8.  Міжнародний тероризм : виклики та відповіді/ 

Кібербезпека: сучасні виклики та загрози 

90/3 залік 

ВБ 9. Політична комунікація у виборчому 

процесі/Політичне лідерство 

90/3 залік 

ВБ 10 Становлення сучасних медіасистем країн 

Європейського Союзу/ Вплив комунікативних 

технологій на діяльність політичних акторів 

країн ЦСЄ 

150/5,0 залік 

ВБ 11 Теорія та практика журналістської діяльності/ 

Основи референтської діяльності 

150/5,0 залік 

ВБ 12 Методи та засоби управлінської діяльності 

/Доступ до публічної інформації 

120/4 залік 

ВБ 13 Військова підготовка  870/29,0  



 

  

ВБ 14 Звязки з громадськістю/ Іміджеологія 120/4 залік 

ВБ 15 Міжнародні організації/Міграційні процеси 90/3 залік 

ВБ 16 Аналіз зовнішньої політики/ Зовнішня 

політика України 

90/3 залік 

ВБ 17 Системний аналіз суспільно-політичних 

відносин/ Проблеми врегулювання конфлікту 

на Близькому Сході у контексті зовнішньої 

політики США 

120/4 залік 

Кваліфікаційний іспит  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 1875/62,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 7200/240 



Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Атестація випускників освітньої програми спеціальності – № 055 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

проводиться у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальності та завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

(міжнародна інформація).  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 


