
 



2 

 

 

 



3 

 

Розроблено робочою групою у складі: 
Прізви

ще, 

ім’я, 

по 

батько

ві 

керівн

ика та 

членів 

проект

ної 

групи  

 

Найменуван

ня посади,  

місце роботи 

Найменуван

ня закладу, 

який 

закінчив 

викладач  

рік 

закінчення, 

спеціальніст

ь, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту  

Науковий 

ступінь,  

шифр і 

найменуванн

я наукової 

спеціальност

і, тема 

дисертації, 

вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальніст

ю) присвоєно  

Стаж 

науково-

педагогі

чної 

та/або 

наукової 

роботи  

 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів)  

 

Відомості про підвищення кваліфікації 

викладача (найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі)  

 

Керівни

к 

проектн

ої групи  

      

Макух-

Федорк

ова 

Іванна 

Іванівна 

Доцент 

Кафедри 

міжнародної 

інформації 

Факультет 

історії, 

політології та 

міжнародних 

відносин 

Чернівецький 

національний 

університет, 
2001 р., 
 
PH№ 

14176472 
 
Спеціальність 

«всесвітня 

історія» 
 
Кваліфікація: 

Магістр історії 

Кандидат 

політичних 

наук зі 

спеціальності 

23.00.02 

«Політичні 

інститути та 

процеси» 
 
Тема 

дисертації: 

“Становлення 

та утвердження 

соціальної 

держави в 

Канаді (30-ті-

60-ті роки ХХ 

століття)”, 

18 років, 

7 місяців 
Автор більше 100 науково-методичних 

праць, голова методичної комісії щодо 

організації навчальної та акредитаційної 

діяльності кафедри, науковий опонентом 4 

кандидатських дисертацій. 
Основні публікації:  

1. Макух-Федоркова І.І. Фрейми як 

комунікативна складова ЗМІ на сучасному 

етапі // Міжнародна науково-практична 

конференція «Структурні зміни в 

суспільстві і економіці під впливом 

комунікації і інформації», 12-13 травня 

2016 р. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – С. 67-71. 
2.2.  Макух-Федоркова І.І. Канадська 

стратегія науково-технічної та інноваційної 

діяльності як складова частина розвитку 

інформаційної політики. // MEDIAFORUM: 

Analytics, Forecasts, InformationManagement: 

Березень-квітень 2018 р.  

 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки (м. 

Луцьк), кафедра міжнародної інформації 

Наказ № 159 від 14.03.2018 р. 

 

Тема стажування: «Нові медіа 

впливи у сучасному суспільстві». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації (стажування) № 33/18 

Наказ № 36-К/В від 15.03.2018 р. 
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диплом ДК№ 

029616 
08.06.2005р., 

Протокол № 

13-11/5, 
 
доцент 

кафедри 

міжнародної 

інформації, 

атестат 12 ДЦ 

№ 021379  
протокол № 

7/49-Д від 

23.12.2008 р  
 

 

CollectionofResearchArticles. – Chernivtsi: 

ChernivtsiNationalUniversity, 2017. – Vol. 5. – 

C. 112-125.  
3. Makyh-FedorkovaIvanna, Ilulk Oksana The 

multicultural dialog elaboration in terms of 

overcoming ethnic stereotypes in the border 

region // NicoletaCiachirConfluenteromano-

sleve de. – LyubenKaravelov Regional. 

Library, 2017. – p. 577-583 
4. Макух-Федоркова І.І. Історія 

формування та принципи організації 

канадської системи охорони здоров’я // 

Актуальні питання суспільних наук та 

історії медицини. Спільний українсько-

румунський журнал. – 2018. – № 4 (20). – 

С. 100-104. 
5. Макух-Федоркова І.І. Формування 

стратегії національної безпеки та 

інформаційні операції збройних сил 

Канади // Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Історія, 

політологія. Збірник наукових праць. 

Вип. 24 – Маріуполь, 2019. – С. 268-275. 
Члени 

проектн

ої групи  

      

Фісанов 

Володи

мир 

Петрови

ч  

Професор 

кафедри 

міжнародної 

інформації,Фак

ультет історії 

політології та 

міжнародних 

відносин ЧНУ 

імені Юрія 

Федьковича 
Завідувач 
Кафедри 

Освіта:Черніве

цький 

державний 

університет, 

1981, Диплом 

Г-ІІ 044358 від 

5.06.1981 р. 
Доктор 

історичних 

наук, 

спеціальність 

07.00.02- 

«Всесвітня 

Тема 

дисертації: 

«Політика 

США щодо 

Австро-

Угорщини у 

роки Першої 

світової війни», 

диплом ДД № 

001655  
від 14.02.2001 

р., професор 

кафедри 

36 років, 

10 місяців 
Автор більше 100 науково-методичних 

праць, 
в тому числі 2 монографій з проблем 

міжнароднихвідносин ХХ ст. 
Під керівництвом захищено 1 докторська 

та 16 кандидатських дисертацій з 

політичних наук.  
Продовжує консультувати докторанта по 

підготовці докторської дисертації. 
 Є членом редакційної 
колегії 3-х фахових видань України і є 

членом 2-х  спеціалізованих вчених ради 

по захисту 

Дипломатична академія при МЗС України  
Квітень-травень 2016 р. 
Дипломатична академія України при 

Міністерстві закордонних справ України 
Наказ № 294-ОП 
Від 17.04. 2016 р. 
Тема стажування: «Аналітика міжнародних 

відносин та публічна дипломатія» 
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 історія»  
 

міжнародних 

відносин, 

атестат ПР № 

003138 від 

21.10.2004 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисертацій.  
У 2000 р. брав участь у міжнародному 

канадсько-українському проекті 

«Демократична освіта» згідно договору 

між університетом Квінз (Канада)  та 

Міністерством освіти України. У 2001-

2005 роках співпрацюваву 

двосторонньому канадсько-українському 

тренінгу «Розвиток демократії», 

підтриманому канадським агентством 

СІDA, в якості тренера-методиста 

(м.Київ). 
Сертифікат участі 

(CertificateofParticipation) у програмі 

професійного розвитку з проблеми 

«Дослідження демократії»  в Університеті 

Квінз (Канада, Онтаріо) – лютий-квітень 

2000 р.   
Основні публікації:  

- Програне суперництво (США та Австро-

Угорщина у Центральній Європі в роки 

Першої світової війни) / В.П. Фісанов; 

Чернів.держ. ун-т ім. Ю.Федьковича, 

Каф.історіїнового та новітнього часу. – 

Чернівці : Золоті литаври, 1999. – 264 с. 

- ReCommendationem : (зб. вибраних 

статей) /  В. П. Фісанов ;  Чернів. нац. ун-

т ім. Ю. Федьковича, Каф. міжнар. 

інформ., Буковин. партнер. агенція. – 

Чернівці : Золоті литаври, 2006. – 152 с. 

- Роль ЗМІ в демократичному процесі // 

Основи демократії : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів / за заг. ред. А. 

Колодій ; М-во освіти і науки України, Ін-

т вищої освіти АПН України, Укр.-канад. 

проект «Демократична освіта», Ін-т вищої 

освіти.  Київ, 2002.  С. 387-412. 

- MultiethnismusversusNationalismusinderEur

oregion «ObererPruth»: 
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SollmanindenSpiegeldereuropäischenIntegra

tionschauen? // Kärnten – Czernowitz. 

ModelleinerRegionalpartnerschaft : 

InternationalewissenschaftlicheKonferenz 

«EthnischeBeziehungenaufdemGebietderEur

oregionObererPruth», Czernowitz, 8-9 Juni 

2001. – Klagenfurt, 2002. – S. 182-188. 

- Криза «совєтології» і пошуки нових 

підходів / В. П. Фісанов // Політичний 

менеджмент. 2004. № 3.   

- Орієнтири нової української зовнішньої 

політики і стратегія США в Центральній 

Європі / В. П. Фісанов // Агора. Україна і 

США: взаємодія у галузі політики, 

економіки, культури і науки. Вип. 6. – 

Київ, 2007. – С. 37-41. 

- Обличчям до Європи (до 60-річчя 

Декларації Шумана) / В. П. Фісанов // 

Форум. Європейська мозаїка: турботи, 

сподівання, рішення. – 2010. – № 1 (8). – 

С. 8-13. 

- Безопасността в Черноморскиярегион: 

предизвикателства и 

възможнирешениявъввъншнатаполитика 

на България и Украйна / В. Фисанов // 

Списание на Българскатаакадемия на 

науките. – 2010. – № 6. – С. 64-67. 

- Сучасний світовий дискурс і формування 

аналітичного стилю мислення / В. 

Фісанов // Аналітика. Прогнози. 

Інформаційний менеджмент : зб. наук. 

праць. Вип. І. Міжнародний 

інформаційний дискурс: аналітичні 

оцінки та практика. – Чернівці, 2011. – С. 

8-46. 

-  Ідеологічний фреймінг в умовах 

гібридної війни / В. П. Фісанов // 

Комунікація і дискомунікація в умовах 

розвитку сучасного інформаційного 
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суспільства : зб. наук. праць за матер. 

Всеукр. наук.-практ. конф., м. Чернівці,  

24 квіт. 2015 р. / відп. ред. В. П. Фісанов. 

– Чернівці, 2015. – С. 8-10. 

- Подходы к 

изучениюфилософииФранкфуртскойшкол

ы / В. П. Фисанов // Moldoscopie 

(Problemedeanalizăpolitică). – nr. 3 (LXVI), 

2014. – Chişinău, 2014. – Р. 7-16. 
Нечаєва

-

Юрійчу

к 

Наталія 

Вікторів

на 

Доцент 
кафедри 
політології та 
державного 
управління, 
факультет 

історії, 
політології та 
міжнародних 

Чернівецький 

державний 
університет 

імені Юрія 

Федьковича, 
1997 р., 

спеціальність 

«всесвітня 
історія», 

історик, 

викладач 
Диплом з 

відзнакою ЛБ 

№ 000834 
від 16.06.1997 
 

 

Кандидат 

історичних 

наук, 07.00.02 
– «Всесвітня 

історія», 

диплом ДК 
№010092 

(протокол 

№23-06/4 від 
11.04.2001). 
Тема 

дисертації: 

«Вплив Першої 
світової війни 

на соціально- 
психологічний 

стан 
західноєвропей

ського 

суспільства». 

17 років, 

11 
місяців 

Автор понад 50 науково-методичних 
праць, у т. ч. англійською, 
російською, турецькою мовами. 
Основні публікації: 
1. Наталія Нечаєва-Юрійчук. 
Європейські цінності vshomo 
soveticus: роль інформації у 
подоланні етнополітичних 
стереотипів (на прикладі українсько- 
польських відносин) // Sprawy 
Miedzynarodowe. – Numer 1. - Tom 
LXXI. – 2018. - S. 273-276 
(Copernicus) 
2. Нечаєва-Юрійчук Н.В. Взаємодія 
органів публічної влади з 
громадськістю: зміна парадигм у 
сучасній Україні // Ефективна 
комунікація органів публічного 
управління та інститутів 
громадянського суспільства: 
механізми, кращі практики та досвід 
імплементації / уклад. Ярмистий М. 
В., Грищенко А. В.. – Чернівці: 
Букрек, 2018. – С. 44-51. 
3. Nechayeva-Yuriychuk N. 
InformationWarfareagainstUkraine: 
SecurityChallengesfortheEuropean 
Union // TheEuropeanUnionandthe 
EasternPartnership: Security 
Challenges : April 26-27, 2018, 

Представництво Фонду Ганса Зайделя у 

муніципії Белці (Республіка Молдова), 

муніципіях Ясси, Сучава, м.ГураГуморулуй 

(Румунія) 
 
Наказ № 618 
Від 29.08. 2018 р. 
Тема стажування: «Ефективна комунікація 

органів публічного управління та інститутів 

громадянського суспільства: механізми, кращі 

практики та досвід» 
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Chişinău, Moldova / VasileCucerescu, 
Carlos E. PachecoAmaral, Gaga 
Gabrichidze, IoanHorga, Anatoliy 
Kruglashov, EwaLatoszek, Marta 
Pachocka; sci. com. : Francisco 
 
AldecoaLuzárraga [etal.]. – Chişinău : 
ECSA Moldova, Cernăuți : S. n., 
Tbilisi : S. n., 2018 (Tipogr. “Print- 
Caro”). – P.525-535. 
4. Нечаєва-Юрійчук Н. Велика війна 
і реконфігурація європейського 
соціально-комунікативного 
простору // Перша світова війна у 
фокусі «плинної нестабільності»: 
міжнародна і внутрішня політика : 
Колективна монографія / Наукова 
редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – 
К. : Кондор-Видавництво, 2019. – 
С.243-258. 
5. Nataliya Nechayeva-Yuriychuk. 
NorthernBukovinaastheObjectof 
GeopoliticalInterest: Historyand 
Modernity // Socio-Political 
PerspectivesonRegionalisminthe 
ModernWorld, EditedbyWojciech 
GizickiandStanislavKonečný, 
TowarzystwoNaukowe KUL, Lublin 
2019, s.187-199 

Звоздецьк

а 
Оксана 

Ярославів

на 

Доцент 
кафедри 
міжнародної 
інформації, 
факультет 

історії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

Освіта: 

Чернівецький  
національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

2001 р., 

спеціальність 

«Історія», 

кваліфікація 

Кандидат 

історичних 

наук, за 

спеціальністю 

07.00.02 – 

Всесвітня 

історія. 
Тема 

дисертації: 

«Польське 

15 р. 
 

 

Основні публікації:  
1. Звоздецька О.Я. Нові підходи 

Північноатлантичного Альянсу (НАТО) у 

сфері кібербезпеки в умовах загострення 

інформаційного протистояння / О.Я. 

Звоздецька // Медіафорум: аналітика, 

прогнози, інформаційний менеджмент: зб. 

наук. праць. – Чернівці: Чернівецький 

нац. ун-т, 2018 – Вип. 6. – С. 37-60. 
ICV – 60.84 

Національний авіаційній університет. 

Навчально-науковий інститут Міжнародних 

відносин, кафедра міжнародної інформації 
Довідка № 03.02/1265 
Від 26.05.2016 р. 
Наказ № 277.ОП 
від 11.04.2016 р. 
Тема стажування: «Міжнародна інформаційна 

безпека». 
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бакалавр 

історії. Диплос 

з відзнакою  
РН № 

17268967 від 

16 липня 2001 

р.  
Чернівецький 

національний 

університет 

імені Юрія 

Федьковича 

2002 р., 

спеціальність 

"Всесвітня 

історія", 

кваліфікація 

магістр історії. 

Диплом з 

відзнакою 
PH № 

21243273 від 

30 червня 2002 

р.  
 

питання у 

політиці Росії в 

роки Першої 

світової війни», 

диплом ДК 

№034327 від 

11.05.2006 р., 
Протокол №20-

06/5.  
Доцент 

кафедри 

міжнародної 

інформації 

12ДЦ № 

024236,  
Протокол  № 

3/24-Д  
від 14.04.2011 р 
 

Джерело: 

https://journals.indexcopernicus.com/search/

details?id=49108 
2. Звоздецька О. Кібербезпека країн 

Балтії: сучасні виклики та загрози // 

Медіафорум: Аналітика. Прогнози. 

Інформаційний менеджмент. – Вип. V.– 

2017. – С. 20-34. ICV – 60.84 
https://journals.indexcopernicus.com/search/

details?id=49108 
3. Звоздецька О.Я. Суспільні ЗМІ та 

процеси дерегуляції ринку електронних 

медіа в Європейському Союзі // 

Медіафорум: Аналітика. Прогнози. 

Інформаційний менеджмент. – Вип. ІІІ-

IV.– 2016. – С. 121-134. 

4.Звоздецька О.Діяльність органів 

контролю та регулювання в сфері 

аудіовізуальних ЗМІ Польщі // Історико-

політичні проблеми сучасного світу: 

Збірник наукових статей. – Т. 33-34. – 

Чернівці: Чернівецький національний 

університет, 2016. – С. 213-221. 

ICV - 56.18 

Джерело:  

https://journals.indexcopernicus.com/search/

details?id=47309 

5. Звоздецька О.Я. Проблема захисту 

кіберпростору Польщі від сучасних 

загроз // Комунікація і дискомунікація в 

умовах розвитку сучасного 

інформаційного суспільства : зб. наук. 

праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. 

конф. 24 квіт. 2015 р., Чернівці / відп. ред. 

В.П. Фісанов. – Чернівці : Черн. 

національний університет, 2015. С. 110-

114. 

 
Квітень-травень 2016 р. 

Осадца 
Іван 

Доцент 
кафедри 

Освіта: 
Чернівецький 

Кандидат 

політичних 

17 років, 

11 місяців 
Автор більше 60 науково-методичних 

праць. 
Травень-червень 2014 р.  

Івано-Франківський національний технічний 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49108
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49108
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49108
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49108
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47309
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47309
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Степано

вич 
міжнародної 
інформації, 
факультет 

історії, 
політології та 
міжнародних 
відносин 

державний 

університет, 

2000 р., 

спеціальність 

«Математика», 

кваліфікація 
«Математик, 

викладач», 

Диплом з 

відзнакою від 

28.06.2000 
Чернівецький 

національний 

університет, 

2005 р., 

спеціальність 

«Країнознавст

во», 

кваліфікація 
«Спеціаліст з 

міжнародних 

відносин, 

перекладач», 

Диплом з 

відзнакою від 

30.06.2005 
 

наук, 

спеціальність 

052, 

(спеціальність 

23.00.02 

«Політичні 

інститути та 

процеси»). 
Тема 

дисертації : 
«Розвиток 

політичного 

плюралізму та 

трансформація 

партійної 

системи в 

Республіці 

Болгарія», 

диплом ДК № 

040862 від 

10.05.2007 р. 
Доцент 

кафедри 

міжнародної 

інформації, 

атестат 12 ДЦ 

№ 023881 від 

09.11.2010 р. 

Учасник декількох міжнародних 

наукових проектів. 
Є членом редакційних 
колегій 2-х видань України, які проходять 

переатестацію на відповідність фахового 

видання. 
Учасник атестації наукових працівників 

як офіційний опонент. 
Основні публікації:  
1. Осадца І.С. Участь болгарських 

політичних партій в євроінтеграційних 

процесах // Історико-політичні проблеми 

сучасного світу: Збірник наукових статей. 

– Т. 35-36. – Чернівці: Чернівецький 

національний університет, 2017. – С. 135-

148. 
2. Осадца І. Використання болгарських 

ЗМК політичними акторами у процесі 

комунікації / І.Осадца // Медіафорум: 

аналітика, прогнози, інформаційний 

менеджмент: зб. наук. праць. – Чернівці: 

Чернівецький нац. ун-т, 2018 – Вип. 6. – 

С.267-280 
3. Осадца І.С. Характеристика політичних 

цінностей Європи в контексті 

євроінтеграційних прагнень України / 

Іван Осадца // Історико-політичні 

проблеми сучасного світу. Збірник 

наукових статей. – Чернівці: ЧНУ, 2016. – 

Т. 33-34. – С. 302-310. 
4. Осадца І. Вплив членства в НАТО на 

колишні комуністичні країни (на 

прикладі Республіки Болгарія) / І. Осадца 

// Історико-політичні проблеми сучасного 

світу: Збірник наукових статей. – 

Чернівці: ЧНУ, 2015. – Т. 29-30. – C. 107-

110. 
5. Осадца І. Етнічна та культурна 

різноманітність країн ЦСЄ та її роль в 

університет нафти і газу на кафедрі 

документознавствата інформаційної 

діяльності, 
Наказ № 315-ОП від 21.05.2014 р. 

Березень –квітень 2016 р. 
 

Східноєвропейськийнаціональнийуніверситет

іменіЛесіУкраїнки (м. Луцьк) 
Наказ № 113-ОП від 24.02.2016 р. 

Свідоцтво про підвищеннякваліфікації 

(стажування) № 58/16 
Наказ № 23-К/В від 01.03.2016 р. 
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євроінтеграції країни (на прикладі 

Румунії та Болгарії) / І. Осадца // 

Історико-політичні проблеми сучасного 

світу: Збірник наукових статей. – 

Чернівці: ЧНУ, 2015. – Т. 31-32. – C. 188-

193 
6.Фісанов В., Осадца І. Вплив ЗМІ на 

консолідацію громадської думки у 

процесі євроінтеграції в Україні та 

Республіці Болгарія (порівняльний 

аспект) [Електронний ресурс] /В. 

Фісанов, І. Осадца // Фахове електронне 

видання. Міжнародні відносини. Серія 

«Політичні науки», №17 (2017). – Режим 

доступу: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/art

icle/view/3319. 
7. Осадца І. Вплив інтеграційних 

намагань на еволюцію партійних систем 

країн ЦСЄ / І. Осадца // Медіафорум : 

аналітика, прогнози, інформаційний 

менеджмент : зб. наук. праць. – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т, 2017. – Вип. 5. – 

С. 126-138. 

http://journals.iir.kiev.ua/
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності № 291 "міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії"   
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

Факультет історії, політології та міжнародних відносин 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: бакалавр. 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії.Міжнародна інформація. 

International relations, public communications and regional 

studies. International information. 
 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Міжнародна інформація 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 4 роки академічних роки 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат Міністерство освіти і науки України  

Акредитаційна комісія від 12 червня 2018, протокол №130.  

Наказ МОН України від 20.06.2018 № 662 

Цикл/рівень 

 

НРК України – 7 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл, 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність атестату про повну середню освіту 

Мова(и) 

викладання 

Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін дії до 01.07.2028 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://history.chnu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими та 

професійними компетентностями з акцентом на критичному мисленні та практичних 

навиках, розвитком навиків та вмінь, необхідних для аналітичної діяльності, 

комунікації, кооперації, поширення інформації. Підготувати студентів із особливим 

інтересом до сфери професійних знань із подальшим навчанням на наступних рівнях 

вищої освіти 

Надати теоретичні знання та практичні уміння для успішного виконання 

професійних обов’язків у сфері міжнародних відносини та суспільних комунікацій з 

акцентом на розвиток навиків, необхідних для аналітичної, прогностичної та 

http://history.chnu.edu.ua/
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дослідницької роботи. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 29 – Міжнародні відносини, 

спеціальність 291 – Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Об’єкт вивчення та професійної діяльності – Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у 

сфері міжнародних відносин та інформаційної політики. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціалізовані методи аналізу міжнародних подій, структур, 

процесів, ситуацій, персоналій, а також діяльності 

міжнародних акторів державного та неурядового рівнів у 

контексті розробки та реалізації інформаційної політики. 

Спеціальні методи інформаційно-аналітичного забезпечення 

прийняття рішень у міжнародній і зовнішньополітичній 

сферах. Інноваційні методи навчання включають проектну 

діяльність, ділові ігри, інтерактивні методики із широким 

використанням ІКТ та аналізу новітніх ЗМК. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра 

Освітня програма орієнтована як на професійну 

діяльність, що охоплює виконання завдань і професійних 

обов’язків у сфері міжнародної інформації, аналіз і 

прогнозування глобальних та регіональних процесів, так і на 

проведення наукових досліджень у сфері міжнародних 

відносин та суспільних комунікацій, необхідних для 

інформаційної, аналітичної, дипломатичної та дослідницької 

роботи. 
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Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна програма: Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій.  

В освітній програмі акцент робиться на аналізі інформації у 

сфері міжнародних відносин, у тому числі з використанням 

сучасних інформаційних технологій і систем. 

Ключові слова: міжнародні інформаційні відносини, суспільні 

комунікації, прикладний аналіз інформації, аналітична 

діяльність, системний аналіз, інформаційно-аналітичне 

забезпечення зовнішньої політики 

Особливості 

програми 

1.Студенти можуть робити акцент на інформаційно-

аналітичній діяльності у сфері міжнародних відносин та 

суспільних комунікацій. 

2.Мобільність за програмою Еразмус, Tempus – 

рекомендується, але не є обов’язковою;студенти беруть участь 

в спеціальних семінарах разом зі студентами-учасниками 

програми Еразмус. 

3.Укладені міжнародні договори з окремими закордонними 

закладами вищої освіти, з метою міжнародної мобільності:  

Жешовський університет, Польща; Інститут політичних 

досліджень Польської академії наук, Польща; Лодзький 

університет, Польща; Сучавський університет «Штефан 

челМаре», Румунія; Ясський національний університет 

«Джордже Єнеску», Румунія; Університет м. Ґрац. Австрія; 

Католицький університет м. Фрайбурга. Німеччина; 

Університет Ауґсбурґа. Німеччина; Університет Пассау, 

Німеччина; Саскачеванський університет, Канада. 

4.Передбачається залучення студентів до прослуховування 

лекцій іноземною мовою. Передбачена співпраця з Інститутом 

історії Поморської академії (Польща).  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Зміст та структура профілю програми дає змогу 

отримати знання та навички, здійснювати професійну 

діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного 

співробітництва та міжнародних відносин; обіймати первинні 

посади в органах державної влади різних рівнів, в 

міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних 

структурах та науково-дослідницьких інституціях. 

Використовуючи мережеві технології у суспільних 

комунікаціях, інформаційно-комунікаційні технології 

конструювання суспільних процесів, бакалавр надає послуги з 

інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішньої та 
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зовнішньої політики держави.А саме: 

3436.1 – Помічники керівників 

3436.1 – Помічник керівника підприємства (установи, 

організації)  

3436.1 – Референт 

4115 –    Асистент референта 

3439 – Фахівець з організації інформаційної безпеки 

2433.1– Молодший науковий співробітник 

(інформаційна аналітика)  

2433.2 – Аналітик консолідованої інформації 

2443.2 –   Експерт із суспільно-політичних питань  

1475.4 – Менеджер (управитель) із зв'язків з 

громадськістю. 

Подальше 

навчання 

Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією ж 

галуззю знань та отримання диплому другого рівня магістр 

(що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або ж 

суміжною. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через науково-дослідну 

практику та самонавчання. Система методів навчання 

базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – 

активної безпосередньої участі викладача і студента. 

Основними підходами при викладанні та навчанні є 

гуманістичність, студентоцентризм, системність, 

технологічність, дискретність. Викладаннявідбувається у 

формі лекцій, мультимедійних лекцій, семінарів,практичних 

занять, самостійного навчання, індивідуальних 

(консультативних) занять. Навчання базується на 

компетентнісному підході. 

Загальний стиль навчання – навчально-орієнтований. 

Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими 

зустрічами.Процес навчання переважновідбувається в малих і 

середніх групах (до 20 осіб), з дискусіями та підготовкою 

презентацій самостійнота в малих групах. Під час третього та 

четвертого року частина часу (6 кредитів) дається на 

написання курсової роботи, якатакож презентується та 

обговорюється за участі викладачівта студентів. 

Основні види занять: лекції, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота, консультації з викладачами, 

розробка фахових проектів, написання  тез і матеріалів, участь 

в круглих столах.  

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, тези, 

аналітичні та наукові статті, курсова робота. 

Презентації: усні в PowerPoint та письмові; іспити: усні для 
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концептуальних частин та письмові – для перевірки основних 

історичних знань.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

системою ECTS та національною шкалою оцінювання. 

Поточний контроль – усне та письмове опитування, оцінка 

роботи в малих групах, тестування, захист 

індивідуальнихзавдань.  

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням балів 

поточного контролю.  

Державна атестація – кваліфікаційний іспит (Міжнародна 

інформація, Інформаційна безпека, Теорія масової комунікації, 

Сучасні інформаційні системи та технології, Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Інформаційне 

суспільство). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або 

у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів відповідних наук і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6 Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних 

і комунікаційних технологій. 

ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8 Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях, виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК9 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 
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професійного характеру, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК10 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК 11 Адаптовуватися до нових соціокультурних 

умов,ситуацій і викликів, самостійно набувати нових 

компетентностей, бути конкуретноспроможним. 

ЗК12 Здатність оволодівати сучасними знаннями, 

використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології в практичній діяльності. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 1 Розуміння взаємозв'язків та залежностей між сферами 

суспільного життя всередині країн та у сучасному 

міжнародному середовищі. 

ФК 2 Здатність отримати якісну інформацію про 

закономірності міжнародних інформаційних відносин з 

числових даних. 

ФК 3 Обирати та використовувати методи управління 

інформаційними потоками в міжнародних відносинах 

та суспільних комунікаціях. 

ФК 4 Здатність використовувати обчислювальні засоби як 

допомогу автоматизації обробки інформації. 

ФК 5 Розуміння специфіки побудови вдалої репутації як 

одного з визначальних чинників успішності, сталості й 

гнучкості на міжнародній арені. 

ФК 6 Вміння створювати бази даних в конкретній 

предметній області, працювати з базами даних, 

здатність отримати якісну інформацію з числових 

даних, здатність розробляти експериментальні 

дослідження і спостереження і аналізувати їх 

результати. 

ФК 7 Вміти застосувати методи наукових досліджень у сфері 

міжнародних відносин та комунікацій для написання 

кваліфікаційних робіт. 

ФК 8 Здатність використовувати обчислювальні засоби для 

аналізу міжнародних інформаційних процесів і для 

отримання подальшої інформації. 

ФК 9 Здатність проводити медіамоніторинги аналізувати 

конкретні події міжнародних інформаційних відносин, 

створювати відповідні експертні бази даних і на їх 

підставі робити аргументовані висновки та 

рекомендації для державних структур та 

дипломатичних установ. 

ФК 

10 

Здатність використовуватибазові знання основних 

законодавчих та нормативно-правових актів довідкових 

матеріалів, чинних стандартів, інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів в галузі 
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міжнародних інформаційних відносин. 
 

ФК 

11 

Здатність виконувати функціональні обов’язки 

менеджера з комунікацій. 

ФК 

12 

Здатність використовувати сучасні інформаційно-

комунікативні технології та здійснювати комплексний 

пошук інформаційних джерел для системного аналізу 

процесів і явищ в царині міжнародних відносинах, 

готовність виконувати аналітичні, консультативні, 

експертні функції щодо особливостей розвитку 

окремих країн та регіонів і тим самим забезпечувати 

відповідні міжнародні контакти у сфері державних та 

недержавних зовнішніх зносин.  

7 – Програмні результати навчання 

 Знання та розуміння  

ПРН 1 Знати теоретико-методологічні основи загальної теорії 

конфлікту, управління конфліктами, психології і соціології 

конфлікту 

ПРН 2 Знати підходи до аналізу та регулювання кризових суспільно-

політичних відносин 

ПРН 3 Знати типи проблем та суспільно-політичних явищ, що у 

рамках дослідження міжнародних відносин та суспільних 

комунікацій 

ПРН 4 Знати основні положення теорії інформаційного суспільства; 

термінологію та понятійний апарат в сфері інформації та 

комунікації 

ПРН 5 Вміти оцінювати відповідність процесів та дій суб’єктів 

зовнішньої політики принципам міжнародного права 

ПРН 6 Володіти правовими основами і законодавством України в 

галузі інформатизації суспільства та регулювання 

інформаційних відносин 

ПРН 7 Здатність проводити інформаційний моніторинг на базі 

ресурсів Інтернет за конкретними запитами, готувати 

відповідні аналітичні огляди та реферати 

ПРН 8 Використовувати базові знання термінології, основних фактів 

та елементів, знаннями класифікацій та категорій, принципів 

та узагальнень, теорій, моделей, структур 

ПРН 9 Опанувати теоретико-концептуальні основи процесів 

інформатизації, інформаційного суспільства та міжнародної 

інформаційної політики 

ПРН 10 Володіти методикою та методами моніторингу інформаційних 

ресурсів за конкретними запитами 



19 

 

ПРН 11 Володіти систематизованими знаннями з основ теорії методів 

та моделей прийняття рішень та володіти методологією їх 

використання у галузі аналізу міжнародних відносин держав 

членів ЄС та країн сусідів 

ПРН 12 Володіти знаннями про соціальні та ділові комунікації. 

Сформувати практичні навики міжособистісного, 

міжгрупового, ділового, міжнародного та міжкультурного 

спілкування. Проводити ділові ігри, тренінги, а також 

проявляти організаційні здібності у формуванні малих та 

великих груп, фокус-груп для вирішення інноваційних 

завдань. 

ПРН 13 Здобути базові знання про інформаційні ресурси, де вони 

розміщені, як можна отримати до них доступ і як можна їх 

використовувати з метою підвищення ефективності 

професійної діяльності. 

ПРН 14 Знати практику реалізації міжнародної інформаційної 

політики на глобальному, регіональному (європейському) та 

національному рівнях 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму за кваліфікацією відповідають 

профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають 

необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної 

роботи, 100 % яких мають наукові ступені за спеціальністю.  

В процесі організації навчального процесу залучаються 

професіонали з досвідом дослідницької /управлінської 

/інноваційної /творчої роботи та/або роботи за фахом та 

іноземні лектори. Відбувається обмін студентами. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Для організації навчального процесу використовується 

матеріально-технічна база університету, зокрема приміщення 

14 корпусу ЧНУ, а також всі об’єкти соціально-побутової 

сфери. 

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю  

забезпечитиосвітній процес протягом всього циклу підготовки 

за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено 

санітарно-технічними паспортами, що відповідають існуючим 

нормативним актам. 

На факультеті працює два комп’ютерних класи, в 90% 

аудиторіях є мультимедійні проектори. В усіх аудиторіях 

наявний вільний доступу до мережі Інтернет.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Програма повністю забезпечена НМК (силабусами) з усіх 

навчальних компонентів, наявність яких представлена у 

модульному середовищі освітнього процесу університету. 

На базі факультету є методична лабораторія, бібліотека де 

представлено підручники, посібники, практикуми,тексти 
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лекцій, методичні вказівки до семінарських занять.   Також 

діють Центр Євроатлантичної інтеграції та безпеки, Центр 

Американських студій, Центр Канадських студій, які 

сприяють забезпеченню новітніх досліджень в галузі 

міжнародних інформаційних відносин.  
 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за 

деякими навчальними модулями, що забезпечують набуття 

загальних.  

Укладена угода про обмін студентами та можливість 

подвійного диплому з  Інститутом історії Поморської академії 

(Польща). 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Програма “ErasmusMundus” 
Програма “ErasmusMundus” – це програма Європейського 

союзу зі співпраці у галузі вищої освіти. “ErasmusMundus” 

передбачає близько 100 магістерських курсів найвищого 

академічного рівня, гранти для 5.000 студентів на 

проходження цих курсів. Програма надає також викладацькі 

та дослідницькі стипендії в Європі для понад 1.000 науковців з 

третіх країн та стільки ж стипендій для науковців ЄС. Крім 

того, “ErasmusMundus” підтримає близько 100 партнерств між 

магістерськими курсами “ErasmusMundus” та вищими 

навчальними закладами у третіх країнах. 

Програма “TEMPUS” 
Tempus – це програма ЄС з підтримки модернізації систем 

вищої освіти в країнах-партнерах Західних Балкан, Східної 

Європи і Центральної Азії, Північної Африки і Близького 

Сходу. Програма сприяє створенню простору для співпраці в 

сфері вищої освіти між Європейським Союзом і країнами-

партнерами, що оточують його. Tempusсприяє добровільному 

зближенню (з ініціативами ЄС) у сфері вищої освіти, виходячи 

зЛісабонської стратегіїзі збільшення кількості робочих місць і 

забезпеченню просуванняБолонського процесу, покликаному 

формувати Європейський простір вищої освіти. 

Історико-етнографічна спадщина – складова сталого 

розвитку туризму на Буковині (СПАДЩИНА) 

(HistoricalAndethnographicheritage –

partofthesustainabledevelopmentoftourisminBukovina 

(HERITAGE). Транскордонний освітній обмін в галузі 

Європейських студій як сприяння зменшенню ефекту кордону 

на східному рубежі ЄС.  

Співпраця з Саскачеванським університетом в Канаді, 

започаткована з ініціативи проф. Макара Ю.І. ще у 1977 

році. Тривалий час спільно з канадськими науковцями 

опрацьовувалася спільна тема «Роль національно-етнічних 
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груп в освоєнні західних земель Канади». Виконання теми 

завершилося проведенням двох спільних конференцій – в 

Чернівцях і Едмонтоні, за наслідками яких опубліковано том 

їх матеріалів «Міграційні рухи з Західної України до Західної 

Канади» під редакцією Олександра Макара і Радомира Білаша. 

Укладені міжнародні договори з окремими закордонними 

закладами вищої освіти, з метою міжнародної мобільності:  

Жешовський університет, Польща; Інститут політичних 

досліджень Польської академії наук, Польща; Лодзький 

університет, Польща; Сучавський університет «Штефан 

челМаре», Румунія; Ясський національний університет 

«Джордже Єнеску», Румунія; Університет м. Ґрац, Австрія; 

Католицький університет м. Фрайбурга, Німеччина; 

Університет Ауґсбурґа, Німеччина; Університет Пассау, 

Німеччина; Саскачеванський університет, Канада. 
 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

На загальних умовах  
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Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. 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 

 

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 міжнародних відносин 90/3 екзамен 

ОК 5. Іноземна мова (фахова) 720/24 екзамен, 

залік 

ОК 6. Теорія та практика перекладу 180/6 екзамен,  

залік 

ОК 7. Іноземна мова спеціальності 810/27  екзамен, 

залік 

ОК 8. Історія політичних вчень 120/4 залік 

ОК 9. Дипломатична та консульська служба 120/4 екзамен 

ОК 10. Комп’ютерна обробка даних 225/7.5 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 120/4 екзамен 

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 

225/7,5 екзамен, 

залік 

ОК 20  Інформаційна безпека  150/5 екзамен 

ОК 21 Аналіз зовнішньої політики 120/4 екзамен 

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

ОК 23 Математичні основи інформаційної діяльності 90/3 залік 

ОК 24 Математичні методи аналізу інформації 105/3,5 екзамен 

ОК 25 Міжнародні інформаційні відносини  225/7,5 екзамен,  
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залік 

ОК 26 Курсова робота 180/6,0  

    

ОК 27 Інформаційно-аналітичне забезпечення 

міжнародних відносин 

90/3 залік 

ОК 28 Літня школа мови та культури 90/3 залік 

ОК 29 Практика інформаційно-комунікативної 

діяльності 

90/3 залік 

ОК 30 Перекладацька практика 90/3 залік 

    

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

(практична 

підготовка) 

Разом 

 

Вибіркові компоненти ОП 

 

Вибірковий блок 1 (цикл загальної підготовки) 

ВБ 1 Фізичне виховання протягом року(за видами 

спорту) 

90/3 залік 

ВБ 2 Фізичне виховання/Громадське здоров’я та 

медицина порятунку/Зовнішня політика країн 

Вишеграду/ Релігієзнавство /Вибіркова 

дисципліна із загально університетського 

списку 

90/3 залік 

ВБ 3. Міжнародні економічні відносини/Комерційна 

дипломатія та торгівельна політика 

90/3 залік 

 Загальний обсяг по блоку 270/9  

Вибірковий блок 2 (цикл професійної підготовки) 

ВБ 2.1. Регіональні мови (польська, румунська) 270/9 екзамен, 

залік 

ВБ 2.2. Демократія: від теорії до практики/Основи 

наукових досліджень 

 

105/3,5 залік 

ВБ 2.3. Політичні технології/Вступ до етнополітології 120/4 залік 

ВБ 2.4. Теорія прийняття рішень у міжнародних 

відносинах/ WEBдизайн  

90/3 залік 

ВБ 2.5. Міжнародний тероризм : виклики та відповіді/ 

Кібербезпека: сучасні виклики та загрози 

90/3 залік 

ВБ 2.6. Політична комунікація у виборчому 

процесі/Політичне лідерство 

90/3 залік 
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ВБ 2.7. Становлення сучасних медіасистем країн 

Європейського Союзу/ Вплив комунікативних 

технологій на діяльність політичних акторів 

країн ЦСЄ 

150/5,0 залік 

ВБ 2.8. Теорія та практика журналістської діяльності/ 

Основи референтської діяльності 

150/5,0 залік 

ВБ 2.9. Методи та засоби управлінської діяльності 

/Доступ до публічної інформації 

90/3 залік 

ВБ 2.10. Військова підготовка  870/29,0  

ВБ 2.11. Зв’язки з громадськістю/ Іміджеологія 120/4 залік 

ВБ 2.12. Міжнародні організації/Міграційні процеси 90/3 залік 

ВБ 2.13. Зовнішня політика країн Європи/ Зовнішня 

політика України/ Об’єднана Європа та 

євразійський проєкт: геополітичні виміри 

90/3 залік 

ВБ 2.14. 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 
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Структурно-логічна схема ОП  

Програма підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ступеня бакалавр 

загальним обсягом 240 кредитів ЄКТС передбачає оволодіння студентами 41 

навчальною дисципліною, проходження виробничої та навчальноїпрактик 

(інформаційно-аналітичне забезпечення міжнародних відносин, літня школа мови та 

культури, практика інформаційно-комунікативної діяльності, перекладацька практика) 

і проведення підсумкової атестації у формі кваліфікаційного державного екзамену.  

Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 177,5 кредитів ЄКТС (74%) і 

включає 24 дисципліни (159,5), практику з інформаційно-аналітичного забезпечення 

міжнародних відносин, літня школа мови та культури, практику інформаційно-

комунікаційної діяльності, перекладацьку практику (12 кредитів) та курсові роботи (6 

кредитів). Вибіркова частина навчального плану має обсяг 62,5 кредитів ЄКТС (26%).  

В обов’язковій частині передбачено 4 навчальні дисципліни циклу загальної 

підготовки (ОЗП) (15 кредитів) та 20 дисциплін циклу професійної підготовки (ОПП) 

(144,5 кредитів), практику з інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародних 

відносин (3 кредити), літня школа мови та культури (3 кредити), практика 

інформаційно-комунікаційної діяльності (3 кредити), перекладацька практика (3 

кредити) та курсові роботи (6 кредитів). Вибіркова частина навчального плану 

охоплює 17 дисциплін самостійного вибору студента (62,5 кредити). 
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Структурно-логічна послідовність вивчення компонентів освітньої програми 

 
 
  Обов’язкові компоненти   Вибірковий блок (цикл загальної підготовки)   Вибірковий блок (цикл професійної підготовки) 

 

1 семестр

Актуальні питання історії та 
культури України

Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

Фізичне виховання протягом 
року (за видами спорту)

Іноземна мова (фахова)

Історія політичних вчень

Комп’ютерна обробка даних

Вступ до спеціальності

Математичні основи 
інформаційної діяльності

2 семестр

Міжнародні інформаційні 
відносини

Теорія та практика журналістської 
діяльності / Основи 

референтської діяльності

Політологія міжнародних 
відносин

Іноземна мова (фахова)

Комп’ютерна обробка даних

Математичні методи аналізу 
інформації

Інформаційно-аналітичне 
забезпечення міжнародних 

відносин

3 семестр

Міжнародні інформаційні 
відносини

Філософія

Дипломатична та консульська 
служба

Іноземна мова (фахова)

Теорія масової комунікації

Регіональні мови (польська, 
румунська)

Політичні технології / Вступ 
до етнополітології

4 семестр

Становлення сучасних 
медіасистем країн 

Європейського Союзу / Вплив 
комунікативних технологій на 
діяльність політичних акторів 

країн ЦСЄ

Інформаційна безпека

Фізичне виховання / 
Громадське здоров’я та 
медицина порятунку / 

Зовнішня політика країн 
Вишеграду / Релігієзнавство/ 

Загально  університетська 
дисципліна

Іноземна мова (фахова)

Теорія масової комунікації

Регіональні мови (польська, 
румунська)

Політична комунікація у 
виборчому процесі / 
Політичне лідерство

Літня школа мови та культури

5 семестр

Теорія міжнародних 
відносин

Міжнародні відносини та 
світова політика

Міжнародна інформація

Демократія: від теорії до 
практики / Основи наукових 

досліджень

Іноземна мова 
спеціальності

Регіональні мови (польська, 
румунська)

Друга іноземна мова

Зв’язки з громадськістю /  
Іміджеологія

6 семестр

Міжнародні відносини та 
світова політика

Міжнародні організації / 
Міграційні процеси

Інформаційно-аналітична 
діяльність в міжнародних 

відносинах

Міжнародні економічні 
відносини / Комерційна 

дипломатія та торгівельна 
політика

Іноземна мова спеціальності

Друга іноземна мова

Теорія прийняття рішень у 
міжнародних відносинах / 

WEB дизайн

Курсова робота

Практика інформаційно-
комунікативної діяльності

7 семестр

Конфліктологія та теорія 
переговорів

Аналіз зовнішньої політики

Міжнародний тероризм : 
виклики та відповіді / 
Кібербезпека: сучасні 

виклики та загрози

Методи та засоби 
управлінської діяльності / 

Доступ до публічної 
інформації

Іноземна мова спеціальності

Друга іноземна мова

Теорія та практика перекладу

Сучасні інформаційні 
системи та технології

8 семестр

Зовнішня політика країн Європи 
/ Зовнішня політика 

України/Обєднана Європа та 
геополітичний 

проєкт:геополітичний вимір

Системний аналіз суспільно-
політичних відносин / 

Проблеми врегулювання 
конфлікту на Близькому Сході у 
контексті зовнішньої політики 

США

Іноземна мова спеціальності

Друга іноземна мова

Теорія та практика перекладу

Інформаційне суспільство

Курсова робота

Перекладацька практика

Кваліфікаційний іспит
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 3.Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

  Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», проводиться у 

формі кваліфікаційного іспиту та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації:Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

Міжнародна інформація.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

ЗК 1 + + + +    +                  
ЗК 2 + + +                  +    + 
ЗК 3 + + + +    + + + + +  + + + + + + + + + + + + 
ЗК 4 + + +     + +  + +  +  + + + + + + +  + + 
ЗК 5     + + +      +             
ЗК 6 +  + +           + + + + + + +   +  
ЗК 7 +  + +    + + + + +  + +  + + + + + +  + + 
ЗК 8     +  +   +      +       +   
ЗК 9   + +    +    +   + + + +   +   + + 

ЗК 10   + + + +    +   +  +   + +  + + + +  
ЗК 11          +      +   +  +  +   
ЗК 12          + +    + + + + + +   + +  
ФК 1 +  +     +      +  + + +   +   + + 
ФК 2            +   + +       + + + 
ФК 3               + +   +   +  +  
ФК 4          +     +        +   
ФК 5         +   +  +  +     +     
ФК 6          +     +        +   
ФК 7           +     +  + + +    + + 
ФК 8          +  +   +        +   
ФК 9           + +   + +   + + + +  + + 
ФК 10           + +    +    +  +   + 
ФК 11                +   +       
ФК 12           + +   +     + + + + +  
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 ОК 26 ОК 27 ОК 28 ОК 29 
ЗК 1     
ЗК 2  +   
ЗК 3 +  +  
ЗК 4     
ЗК 5    + 
ЗК 6 +  +  
ЗК 7 +  + + 
ЗК 8 + + + + 
ЗК 9 +  +  

ЗК 10  +   
ЗК 11 + + +  
ЗК 12 +  +  
ФК 1  +   
ФК 2 +  +  
ФК 3 +  +  
ФК 4 +    
ФК 5  +   
ФК 6 +  +  
ФК 7     
ФК 8 +    
ФК 9 +  +  
ФК 10 +  +  
ФК 11 + + +  
ФК 12 +  +  
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ  

 
 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ОК 

16 

ОК 

17 

ОК 

18 

ОК 

19 

ОК 

20 

ОК 

21 

ОК 

22 

ОК 

23 

ОК 

24 

ОК 

25 

РН 1              +       + +    

РН 2    +          +      + +     

РН 3                +   +  + +  +  

РН 4                 + +  +    +  

РН 5                     + +  +  

РН 6            +        +  +  + + 

РН 7               + +         + 

РН 8    +       + +     +        + 

РН 9               + +  +  +    +  

РН 10               + +   +      + 

РН 11         +            + +  +  

РН 12                  +        

РН 13          + +    + +          

РН 14           +     + +    +   +  
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 ОК 26 ОК 27 ОК 28 ОК 29 

РН 1     

РН 2 +    

РН 3 +  +  

РН 4 +  +  

РН 5 +    

РН 6 +    

РН 7     

РН 8     

РН 9 +  +  

РН 10 +  + + 

РН 11     

РН 12     

РН 13 +  +  

РН 14  +  +  

 

 

 

 


